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 تسمج٘ مؤلف الترنسٗ احلضسمٔ٘

 :ُامسُ ّىطب 

هق اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمج٤مهد سم٘مقًمف وومٕمٚمف، اًمّم٤مدع سم٤ملؼ اعمتٌحر ذم اًمٕمٚمقم ُمـ 

حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر ًمقُم٦م ٓئؿ، الٌٞم٥م ٓ خيِمك ذم اهلل 

سمـ قمٞمدروس سمـ قمٛمر سمـ قمٞمدروس سمـ قمٛمر سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞمدروس سمـ الًلم 

سمـ اًمِمٞمخ ايب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ 

ٞمف ٘مي اًمٖمٞمقر سمـ اًمٗماًمً٘م٤مف سمـ حمٛمد ُمقمم اًمدويٚم٦م سمـ قمكم ُمقمم اًمدرك سمـ قمٚمق

، يٜمتٝمل ٟمًٌف إمم ؾمٞمدٟم٤م الًلم سمـ اًمٕمٚمقي اًمؽميٛمل اليُمل اعم٘مدم حمٛمد سمـ قمكم

 .قمكم واسمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء سمٜم٧م ؾمٞمد اخلٚمؼ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 :ُّالدتُ ّىصأت 

وهل ُمـ  ،اإلُم٤مم اهلامم سم٘مري٦م ))ُمِمٓم٦م(( طمقـم٦م واًمده اًمِمٝمػمةوًمد هذا 

هـ وٟمِم٠م ذم طمجر واًمده 1332ذم أضمقاء قم٤مم  يؿ، ويم٤من وضمقدهوقاطمل ُمديٜم٦م شمر

اعمريب اًمّم٤مدق اًمزاهد، زيـ اعمح٤مُمد، واؾمت٘مك ُمـ ُمٕمٞمٜمف اًمّم٤مذم، وفمٝمرت قمٚمٞمف 

آصم٤مر ٟمٔمره ومٞمام هق فم٤مهر وظم٤مذم، ومٙم٤مٟم٧م قمٚمٞمف إٟمقار ُمـ صٖمره، وهق اًمّم٤مسمر 

 اًمِم٤ميمر ًمرسمف ذم ينه وقمنه.

 :تلكُٔ للعله 

حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ رمحف اهلل شمٕم٤ممم سم٘مريتف )ىمري٦م سمٕمد ومؽمة ىمْم٤مه٤م الٌٞم٥م 

ُمِمٓمف( هنؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕم٤مرف واًمده، وشمٕمّٚمؿ سمٙمت٤مشمٞمٌٝم٤م سمداي٤مت اًمٕمٚمقم وذًمؽ قمغم َُمـ 

                                                 

ُمـ يمت٤مب )اًمٕم٘مقد اجل٤مهزة واًمققمقد اًمٜم٤مضمزة( ًمتٚمٛمٞمذة الٌٞم٥م قمٌداًم٘م٤مدر سمـ قمٌداًمرمحـ : ايمؼممجي مرصمعقي (1)

ك، شمرمج٦م الٌٞم٥م حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ ُمـ اعمقىمع آًمٙمؽموين ًمدار اعمّمٓمٗمسمـ قمٛمر اجلٜمٞمد قمٚمٞمف رمح٦م اهلل، و

 وشمرمجتف ُمـ ُم٘مدُم٦م يمت٤مب )سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ( عمريمز اًمٜمقر سمؽميؿ، ـمٌٕم٦م دار اًمٗم٘مٞمف.
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هب٤م ُِمـ اعمٕمّٚمٛملم اعمخٚمّملم، ضم٤مءت ُمرطمٚم٦م أظمرى ُِمـ ُمراطمؾ طمٞم٤مشمف يم٤من واًمده 

اعم٤ٌمريم٦م اًمتل شمقاضمد  أٓ وهل ُمرطمٚم٦م اًمؽمدد قمغم ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء شمريؿ ،هيٞمئف هل٤م

ال٘م٦ٌم أؾم٤مـملم اًمٕمٚمامء إيم٤مسمر ذم مجٞمع ومٜمقن اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، وم٤مٟمت٘مؾ إمم  هب٤م ذم شمٚمؽ

ُمديٜم٦م شمريؿ اًمزاظمرة سم٤مًمٕمٚمقم، وأظمذ أٟمقاع اًمٕمٚمقم ُمـ شمٗمًػم، وطمدي٨م، ووم٘مف، 

وأصقل، وٟمحق، وسف، وسمالهمف، وؾمػمة، وشمّمقف، وشم٤مريخ، وومٚمؽ قمـ رضم٤مل 

 ٜمٝمؿ:وائٛم٦م اقمالم، ومٛمٛمـ أظمذ قم

ضمّده ُّٕمف اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم قمكم اسمـ اًمٕمالُم٦م ُمٗمتل طميُمقت وُم١مًّمػ  (1

هـ، وم٘مد 1344اعمتقرم ؾمٜم٦م  سمـ حمٛمد اعمِمٝمقر، )سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ( اًمًٞمد قمٌداًمرمحـ

 شمرّدد قمٚمٞمف ٟمحقى ُمـ اصمٜمل قمنم قم٤مُم٤ًم وأظمذ قمٜمف أظمذا شم٤مُم٤ًم ذم قمٚمقم يمثػمة.

قمٌداهلل سمـ قمٛمر اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م واًمداقمٞم٦م اًمرسّم٤مين اًمًٞمد الٌٞم٥م  (2

وىمد ٓزُمف ُمالزُم٦م شم٤مُم٦م واؾمتٗم٤مد ُمٜمف ومقائد يمثػمة  هـ،1361اًمِم٤مـمري اعمتقرم ؾمٜم٦م 

وأومرده سمؽممج٦م شمًٛمك ))ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م اًمٕم٤مـمري ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمًٞمد قمٌداهلل سمـ قمٛمر 

اًمِم٤مـمري((، وىمد أودع هذه اًمؽممج٦م ٟمامذج ُمـ يمالُمف وحم٤مضاشمف اًمتل طمقْت ُمـ 

ققمل يماّمً واومرًا حتت٤مج اعمجتٛمٕم٤مت اليُمٞم٦م ضمقاهر اًمٜمّمح ودرر اًمتقضمٞمف واًم

 واًمٕم٤معمٞم٦م إمم شم٠مُّمٚمف وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف إْذ سمف ظمؼمة إُم٤مم ظمٌػم سم٤مًمدقمقة.

اإلُم٤مم الٌٞم٥م قمٚمقي سمـ قمٌداهلل سمـ قمٞمدروس سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ،  (3

هـ، اٟمتٗمع سمف ويمت٥م ُمٜمثقر شمذيمػمه ذم قمنمة جمٚمدات سمخط يده 1386واعمتقرم ؾمٜم٦م 

 .ٟمٗمعوم٤مٟمتٗمع سمف اًمٜم٤مس أيام 

اًمًٞمد إدي٥م واًمٕمالُم٦م اًمٜمحقي اًمِم٤مقمر اًمٜم٤مصمر طم٤مُمد سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل  (4

 هـ، أظمذ قمٜمف قمٚمؿ اًمٜمحق وهمػمه.1396اًمني، واعمتقرم ؾمٜم٦م 
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اًمٕمالُم٦م اعمتٗمٜمـ واًمٗم٘مٞمف اعمتٛمٙمـ اًمًٞمد أمحد سمـ قمٛمر اًمِم٤مـمري، واعمتقرم  (5

٤من ُمـ هـ، شمْمّٚمع ُِمـ ظمالًمف ذم قمٚمقم يمثػمة وُِمـ أؿمٝمره٤م قمٚمؿ اًمٗم٘مف، ويم1361ؾمٜم٦م

 .)ظمقاص شمالُمٞمذه اًمٜمٌٝم٤مء اًمذيـ أُمغم قمٚمٞمٝمؿ طم٤مؿمٞمتف قمغم يمت٤مب )سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ

اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف، اعمٛمتزج اًمٗم٘مف سمٚمحٛمف ودُمف اًمًٞمد أمحد سمـ قمٌداًمرمحـ  (6

 سمـ قمكم اًمً٘م٤مف.

 اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م الًـ سمـ إؾمامقمٞمؾ ال٤مُمد. (7

 سمـ أمحد اعمحْم٤مر. كاًمًٞمد اًمٕمالُم٦م ُمّمٓمٗم (8

 ه٤مدي اًمً٘م٤مف. اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ (9

 اًمًٞمد أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمً٘م٤مف. (11

 اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م قمٚمقي سمـ قم٤ٌمس اعم٤مًمٙمل )ص٤مطم٥م ُمٙم٦م(. (11

 اًمًٞمد طمًـ سمـ حمٛمد سمٚمٗم٘مٞمف. (12

 اًمًٞمد حمٛمد سمـ طمًـ قمٞمديد. (13

 اًمًٞمد قمكم سمـ زيـ اهل٤مدي. (14

 اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمريب اًمت٤ٌمين. (15

 اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم يمتٌل. (16

 اًمِمٞمخ طمًـ اعمِم٤مط. (17

 عمًٜمد حمٛمد سمـ ص٤مًمح اخلٓمٞم٥م.اًمٕمالُم٦م اًمدُمِم٘مل ا (18

 اخلٓمٞم٥م.سمـ أمحداًمِمٞمخ أسمقسمٙمر  (19

 اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمقض سم٤م ومْمؾ. (21

 وهمػمهؿ يمثػم ممـ يّمٕم٥م قمدهؿ وطمٍمهؿ.
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 ّ ُعْتُ إىل اهلل:دتدزٓط 

ًم٘مد يم٤من هذا اإلُم٤مم ص٤مدىم٤ًم ُمع اهلل: وسم٥ًٌم هذا اًمّمدق أقمٔمؿ اهلل سمف اًمٜمٗمع 

ٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمدقمقة إمم اهلل، ٓ ك اًمٌ٘م٤مع، وًم٘مد يم٤مٟم٧م مهتف قم٤مًموآٟمتٗم٤مع ذم ؿمت  

يٗمؽم قمـ ذًمؽ، ؿمديد الرص قمغم ٟمٗمع اجلٛمٞمع، وًم٘مد اُمتزضم٧م اًمدقمقة سمٚمحٛمف 

 ودُمف وقمٔم٤مُمف، سمؾ يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف ومٞمٝم٤م.

وًم٘مد ىم٤مم سم٤مًمتدريس ذم رسم٤مط شمريؿ اًمٕم٤مُمر سم٤مٕٟمقار، يمام يم٤من يامرس اًمتدريس 

 .ذم سمٞمتف اًمذي يًت٘مٌؾ ومٞمف ـمالب اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مهٚملم ُمـ ُمٕم٤مرومف

وًمف اًمٕمديد ُمـ اًمرطمالت ذم اًمدقمقة إمم اهلل، وٟمنم اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م، وإرؿم٤مد 

اخلٚمؼ وشمقضمٞمٝمٝمؿ إمم ُم٤م ي٘مرهبؿ ُمـ رهبؿ، ورطمؾ ٕداء ومريْم٦م ال٩م ذم ؾمٜم٦م 

وًمف ٤م، ٤م ومٕمرج قمغم يمٞمٜمٞم٤م وزٟمج٤ٌمر وشمٜمزاٟمهـ، وسمٕمده٤م شمقضمف ذق إومري٘مٞم1368

ًمتٌٚمٞمغ إمم اهلٜمد ؾمٜم٦م رطمالت إمم اهلٜمد وسم٤ميمًت٤من، وظمرج ُمع مج٤مقم٦م اًمدقمقة وا

هـ، وٓ يزال أيم٤مسمرهؿ يذيمروٟمف إمم اًمٞمقم، وأدرك هب٤م اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم ُم١مًمػ 1381

يمت٤مب طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦م اًمٕمالُم٦م حمٛمد يقؾمػ سمـ حمٛمد إًمٞم٤مس سمـ حمٛمد إؾمامقمٞمؾ 

 هـ.1384اًمٙم٤مٟمدهٚمقي اعمتقرم ؾمٜم٦م  

ومل يٙمـ هذا  ،قمْمقًا سمٛمجٚمس اًم٘مْم٤مء اًمنمقمل سمؽميؿ ٟمٗمع اهلل سمف ويم٤من

صمؿ ص٤مر هق ، قمْمقًا سمٛمجٚمس اإلومت٤مء أيْم٤ًم سمؽميؿيم٤من يمذًمؽ و جٚمس شمٌٕم٤ًم ًمٚمدوًم٦م،اعم

، وذم هذه اعمرطمٚم٦م رئٞم٤ًًم عمجٚمس اإلومت٤مء سمٕمد ووم٤مة اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ؾم٤ممل ؾمٕمٞمد سمٙمػّم 

أطمٞمٚم٧م قمٚمٞمف اًمٙمثػم ُمـ قمقيّم٤مت اعم٤ًمئؾ وآؾمتٗمت٤مءات ذم مجٞمع أسمقاب اًمٕمٚمؿ 

ل ًمْمقاسمط اًمٕمٚمؿ اًمدىمٞم٘م٦م ُمـ همػم وم٠مضم٤مب قمٜمٝم٤م ضمقاب اًمٕمالُم٦م اعمتٛمّٙمـ اعمراقم

 شمنع وٓ ؿمٓمط، وٓ ظمٌط وٓ ظمٚمط.
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 :ُتالمرتُ ّاآلخرًٓ عي 

أظمذ قمٜمف واؾمتٗم٤مد ُمٜمف اًمٙمثػم ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ اًمذي يم٤من وٓ يزال هلؿ إصمر 

 اًمٙمٌػم ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة واخلػم سملم اًمٜم٤مس، ومٛمٜمٝمؿ:

هـ 1427تقرم ؾمٜم٦م اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م قمٌداًم٘م٤مدر سمـ قمٌداًمرمحـ اجلٜمٞمد، واعم (1

 قمٚمٞمف رمح٦م اهلل.

هـ قمٚمٞمف 1421اًمِمٞمخ اعمٗمتل ومْمؾ سمـ قمٌداًمرمحـ سم٤م ومْمؾ، واعمتقرم ؾمٜم٦م  (2

 رمح٦م اهلل.

هـ قمٚمٞمف رمح٦م 1417اًمٗم٘مٞمف اًمديمتقر ص٤مًمح ؾمٕمٞمد سم٤م ىمالىمؾ، واعمتقرم ؾمٜم٦م  (3

 اهلل.

اًمٌٞمْم٤مء حمٛمد سمـ قمٌداهلل اهلدار،  ًمقاء اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م اًمداقمٞم٦م ُمٗمتك (4

 هـ قمٚمٞمف رمح٦م اهلل.1418واعمتقرم ؾمٜم٦م 

اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف زيـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٛمٞمط ٟمزيؾ اعمديٜم٦م ؿمٞمخٜم٤م  (5

 أـم٤مل اهلل ذم قمٛمره ذم ظمػم وقم٤مومٞم٦م.

اسمٜمف إيمؼم ؿمٞمخٜم٤م اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف ُمٗمتل شمريؿ قمكم اعمِمٝمقر سمـ  (6

 حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ أـم٤مل اهلل قمٛمره ذم ظمػم وقم٤مومٞم٦م.

٘مٞمف اعمًٜمد ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء ؾم٤ممل سمـ قمٌداهلل سمـ ؿمٞمخٜم٤م اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م اًمٗم (7

 قمٛمر اًمِم٤مـمري ُمدير رسم٤مط شمريؿ أـم٤مل اهلل قمٛمره ذم ظمػم وقم٤مومٞم٦م.

 اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م أـم٤مل اهلل قمٛمره ذم ظمػم وقم٤مومٞم٦م. (8

 اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ قمكم سم٤مقمقو٤من أـم٤مل اهلل قمٛمره ذم ظمػم وقم٤مومٞم٦م. (9
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سمٙمػم سم٤مهمٞمث٤من أـم٤مل قمٛمره ذم ظمػم  ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف قمكم سمـ ؾم٤ممل (11

 وقم٤مومٞم٦م.

اسمٜمف ؿمٞمخٜم٤م وُمرسمٞمٜم٤م وإُم٤مُمٜم٤م اًمٕمالُم٦م الٌٞم٥م قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل  (11

 سمـ طمٗمٞمظ قمٛمٞمد دار اعمّمٓمٗمك سمؽميؿ.

 وهمػمهؿ يمثػم ٓ يًتٓمٞمع اًم٘مٚمؿ طمٍمهؿ.

 :٘مؤلفاتُ املطبْع 

 شمٙمٛمٚم٦م زسمدة الدي٨م ذم وم٘مف اعمقاري٨م.      (1

 اعمٗمت٤مح ًم٤ٌمب اًمٜمٙم٤مح.      (2

 شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم يمت٤مب سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ.   

 هدي٦م اعمًٚمؿ.     (3

 اًمتذيمرة اليُمٞم٦م ومٞمام جي٥م قمغم اًمٜم٤ًمء ُمـ إُمقر اًمديٜمٞم٦م.      (4

 اًمٜمٗمح٦م اًمقردي٦م ، ٟمٔمؿ ىمّم٦م اعمٞمالد اعمحٛمدي٦م.      (5

  ٟمٔمؿ ُمقًمد ال٤مومظ اسمـ يمثػم.       (6

 اًمٜم٘مقل اًمّمح٤مح قمغم ُمتـ اًمٕمدة واًمًالح.      (7

 ٦م ًم٘م٤مرئ اعمختٍم واًمًٗمٞمٜم٦م.اًمٗمقائد اًمثٛمٞمٜم       (8

  اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمقىم٤مي٦م ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ سمجقاب أؾمئٚم٦م قمدن.     (9

 اًمٗمقائد اًمٜمحقي٦م ًم٘م٤مرئ إضمروُمٞم٦م.      (11

 ٟمٔمؿ ًمٗمقائد وُم٤ًمئؾ قمٚمٛمٞم٦م ووم٘مٝمٞم٦م.      (11

دًمٞمؾ اعمًٚمؿ، يمتٞم٥م ًمٓمٞمػ حتدث ومٞمف قمـ أهؿ واضم٤ٌمت اعمًٚمؿ وُم٤م     (12

 جي٥م ُمٕمرومتف.
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 سم٤مؾمؿ ))ومت٤موى اًمِمٝمٞمد((.ومت٤مواه اًمٙمؼمى وىمد ـمٌٕم٦م ُم١مظمرًا  (13

 ّاملخطْط ميَا:

جمٛمقع يمالم وُمقاقمظ الٌٞم٥م قمٚمقي سمـ قمٌداهلل سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ ذم  (1

 قمنمة جمٚمدات سمخط يده.

ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م اًمٕم٤مـمري ذم ُمٜم٤مىم٥م الٌٞم٥م قمٌداهلل سمـ قمٛمر اًمِم٤مـمري ذم  (2

 .جمٚمد يمٌػم

هـ إمم طميُمقت وزي٤مرة 1371رطمٚم٦م الٌٞم٥م ُمّمٓمٗمك اعمحْم٤مر ؾمٜم٦م  (3

 .ٟمٌل اهلل هقد

 .ديقان ؿمٕمر (4

 .رطمالشمف إمم الج٤مز واهلٜمد وهمػمه٤م (5

 :ُأّصافُ زضٕ اهلل عي 

يم٤من ريض اهلل قمٜمف يمثػم إدب واًمتخٚمؼ سم٠مظمالق ضمده صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

وصحٌف وؾمٚمؿ، يمثػم اًمتقاوع وآٟمٙم٤ًمر ًمرسمف، ٓ يرى ًمٜمٗمًف ىمدرًا وٓ ُمٙم٤مٟم٦م، 

إمم ُم٤م ومٞمٝم٤م، ُمٖمتٜماًم ًمٕمٛمره  يمثػم اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م ٓ يٛمٞمؾ إًمٞمٝم٤م،  وًمٞمس ًمف اًمتٗم٤مت

ولٔم٤مشمف، ومال يٍمف ٟمٗمس ُمـ أٟمٗم٤مؾمف إٓ ذم ـم٤مقم٦م أو ىمرسم٦م، ُمـ شمدريس، أو ىمراءة، 

 أو ذيمر، أو صالة.

ل قمغم هذه إوص٤مف وهذه اًمًج٤مي٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ص٤مدقم٤ًم سم٤ملؼ ذم وىم٧م زومل ي

، مت٤مرؾمف ومرىم٦م اإلل٤مد ُمـ اًمِمٞمققملم سم٤مًمٞمٛمـ ٧مظم٤مف ومٞمف يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ مم٤م يم٤مٟم

طمٞم٨م أهمٚم٘مقا دور اًمٕمٚمؿ، وؾمجٜمقا وىمتٚمقا اًمٕمٚمامء، وُمٜمٝمؿ ُمـ ؾمحٌقهؿ سم٤مًمًٞم٤مرات 

قمغم إرض طمتك اعمقت: ًمٙمـ هذا اإلُم٤مم مل يًٙم٧م واؾمتٛمر ذم اًمدقمقة واًمتٕمٚمٞمؿ، 



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
12 

وـمٚم٥م ُمٜمف سمٕمض أصح٤مسمف ان يًٙم٧م ظمقوم٤ًم قمٚمٞمف، وم٠مسمك وىم٤مل ًمف: ُمرطم٤ٌم سم٤مًمِمٝم٤مدة 

ٓل٤مد ُمـ اًمِمٞمققملم ؾمٜم٦م إذا ضم٤مءت، واؾمتٛمر قمغم ذًمؽ طمتك اظمتٓمٗمتف ومرىم٦م ا

هـ ىمٌؾ صالة اجلٛمٕم٦م، وم٠مقمغم اهلل ًمف اًمدرضم٤مت ومجٕمٜم٤م سمف ذم أقمغم قمٚمٞملم ُمع 1392

 اًمٜمٌل إُملم. آُملم اًمٚمٝمؿ آُملم

 

 

 

 

 كتبه                                

 علوي بن عبداهلل بن حسني العيدروس

 تريم صانها اهلل                               
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الٛمد هلل وزم اًمّم٤مللم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمدن حمٛمد إُم٤مم 

اعمت٘ملم، واهل٤مدي إمم اًمًٌٞمؾ اًمقاوح اعمٌلم ، وقمغم آًمف اًمٓم٤مهريـ، وأصح٤مسمف 

 إيمرُملم، واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ، أُم٤م سمٕمد... 

٘مدوس قمٚمقي سمـ قمٌداهلل سمـ طمًلم ومٞم٘مقل اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم إمم قمٓم٤مء اعمٚمؽ اًم

ديـ وُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اًمنمع اًمٕمٞمدروس: ومٚمام يم٤من ٟم٤ًمئٜم٤م ذم طم٤مضم٦م إمم اًمتٗم٘مف ذم اًم

٘مد أًّمػ ؾمٞمدٟم٤م وواًمد ؿمٞمقظمٜم٤م الٌٞم٥م اًمداقمٞم٦م اًمٕمالُم٦م الؼم اًمٗمٝم٤ّمُم٦م حمٛمد اعمٌلم، وم

ًٚمٛم٦م ُمـ سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ أقمغم اهلل ًمف اًمدرضم٤مت ُُم١َمًَمٗم٤ًم ُمٝماًم ومٞمام حتت٤مضمف اعمرأة اعم

ف أوٓ، وٕمهٞم٦م ٗمأُمقر ديٜمٝم٤م، وىمد قمؿ  سمف اًمٜمٗمع وآٟمتٗم٤مع، ؿمتك اًمٌ٘م٤مع: ًمّمدق ُم١مًم

ُم٤م ومٞمف صم٤مٟمٞم٤ًم، طمٞم٨م ٓ شمٙم٤مد اُمرأة ُمًٚمٛم٦م شمًتٖمٜمل قمٜمف، وىمد اؾمتٗم٤مد ُمٜمف اًمٙمثػم ُمـ 

ايمتذىمرة احلرضمقي همقام جيى ـم٤مًم٤ٌمت اًمٕمٚمؿ ذم اًمنمق واًمٖمرب، أٓ وهق يمت٤مب: ))

قمغم ىمٍم ومٝمٛمل  –((، وىمد أطم٧ٌٌم ومٞمام ُم٣م أن أوعيمديـقيفمعم ايمـسوء مـ إمقر ا

أن  ذطم٤ًم هلذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ، ًمٕمكم أن أطمْم٤م سمؼميم٦م اخلدُم٦م ًمف وعم١مًمٗمف، وًمٕمٚمف  –

ذا اإلُم٤مم اًمذي وّحك سمروطمف ُمـ أضمؾ اًمنمع يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٚمٗمقز واعمراوم٘م٦م هل

وىمد  وؾمٚمؿ، يمٞمػ وآًمف وصحٌف واًمدقمقة وشمٌٚمٞمغ هن٩م ضمده حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف

آهتامم سم٠مُمر اًمٜم٤ًمء وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف  طمثٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم

 ((أظمرضمف ُمًٚمؿ واسمـ ُم٤مضم٦م واًمٜم٤ًمئل.اً طَمغْم  زمِويمـَِّسوءِ  اؽْمَتْقُصقاوؾمٚمؿ: ))



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
14 

ُـّ ًمف يمؾ صمؿ إ ين اهمتٜمٛم٧م إؿم٤مرة أٍخ زم ُمـ إظمقاين، ممـ هلؿ ُمٜمزًم٦م ذم ىمٚمٌل، و أيم

اًمداقمٞم٦م إمم اهلل اًمًٞمد ـم٤مهر سمـ أؿم٤مر قمكم أظمل  اطمؽمام وشمٌجٞمؾ، طمٞم٨مشم٘مدير و

، ٕطمٙم٤مُمف وُم٤ًمئٚمف ُمٌلمِّ هلذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ طمًلم اًمٕمٓم٤مس سمقوع ذٍح 

ومحريم٧م إؿم٤مرشمف ُمدومقٟم٤مت اًمرهم٦ٌم قمٜمدي، وؿمٕمرت سم٤مٟمنماح ومه٦م مل أؿمٕمر هب٤م ُمـ 

ىمٌؾ، وىمد يمٜم٧م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة اًمتل وىمٕم٧م ومٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة ُمٜمِمٖماًل سمنمح يمت٤مب 

ل وؿمٞمخ ؿمٞمقظمل اًمٕمالُم٦م الٌٞم٥م قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ اًمِمٞمخ ؾمٞمدي وسمريمت

اجلقهر ايمػريد دم أيب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل ص٤مطم٥م رسم٤مط اعمّمٓمٗمك سم٤مًمِمحر، واعمًٛمك سمـِ)

 (.طمالصي ايمتقضمقد

ذم ذًمؽ اًمقىم٧م أظمؼمت أظمل اعمذيمقر أين قمغم اؾمتٕمداد، همػم أيّن ُمٜمِمٖمؾ هذه  

ف ؾم٠مسمدأ سمنمح اًمتذيمرة اليُمٞم٦م، إي٤مم سمقوع اًمنمح اعمذيمقر، وطملم آٟمتٝم٤مء ُمٜم

ايمؼقل اظمػقد ، واًمذي أؾمٛمٞمتف )طمتك اٟمتٝمٞم٧م ُمـ ووع اًمنمح ًمٚمٙمت٤مب اعمذيمقر

 (.ذح اجلقهر ايمػريد دم طمالصي ايمتقضمقد

اؾمت٠مذٟم٧م ؿمٞمخٜم٤م وسمريمتٜم٤م اسمـ اعم١مًمػ اًمٕمالُم٦م ُمٗمتل شمريؿ الٌٞم٥م  سمٕمد ذًمؽ صمؿ

ل وسمريمتل وإُم٤مُمل قمكم اعمِمٝمقر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ، وأظمٞمف ؾمٞمدي وؿمٞمخ

وُمريب روطمل اًمٕمالُم٦م الٌٞم٥م قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ طمٗمٔمٝمام اهلل، 

٤ٌم سمذًمؽ وأِذٟم٤م ًمٚمٗم٘مػم، وذًمؽ  وأـم٤مل هلام إقمامر، وٟمٗمٕمٜم٤م هبام ذم ظمػم وقم٤مومٞم٦م، ومرطم 

مم٤م زاد ذم اهلٛم٦م قمٜمدي، واقمتؼمت اإلذن زم ُمٜمٝمام إؿم٤مرة أٟم٤مل سمريمتٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

أظمرة، وىمد ؾمامه سمٕمد إيمامًمف ومٞمام سمٕمد ؾمٞمدي وسمريمتل وإُم٤مُمل اًمٕمالُم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م و
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ايمتبٌمة ايمعؾؿقي ذح ايمتذىمرة الٌٞم٥م قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ 

ومنمقم٧م ذم اًمنمح ُمـ ًمٞمٚمتل هذه، ُمٕمتٛمدًا ذم يمؾ ذًمؽ قمغم ُمقٓي  ،احلرضمقي

 ُمـ أهكم وأؾمالذم. وريب شمٕم٤ممم ذم قماله، وُمًتٛمدًا ًمٜمٔمر ؿمٞمقظمل، وراهم٤ًٌم ذم اًم٘مرب

وهذا هق اًمنمح إول ًمٚمٙمت٤مب قمغم اإلـمالق طمٞم٨م مل أقمٚمؿ أن أطمدا ىمد 

 ذطمف ُمـ ىمٌؾ، ومٕمًك سم٤مًمًٌؼ إمم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ.

وطم٤موًم٧م سم٘مدر اعمًتٓم٤مع شمًٝمٞمؾ اًمٕم٤ٌمرات ًمتٗمٝمؿ وشمًٌٞمط ُم٤م يٛمٙمـ شمًٌٞمٓمف 

 ًمُٞمٕمٚمؿ، واًمتٜمّمٞمص قمغم سمٕمض قم٤ٌمرات اًمٗم٘مٝم٤مء إليْم٤مح اعمٌٝمؿ ومٞمٝم٤م، وأيمثرت ومٞمف

ُمـ اًمت٘مًٞمامت ًمٞمٙمقن أووح وأسمًط، يمام قمزوت اعم٤ًمئؾ اعمٝمٛم٦م إمم أصقهل٤م 

 وُمراضمٕمٝم٤م ذم ه٤مُمش اًمٙمت٤مب: ًمػمضمع إًمٞمٝم٤م ُمـ أراد اًمرضمقع.

أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يتٛمؿ هذا اًمنمح ذم ظمػمات شم٤مُم٦م، وقمقاذم يم٤مُمٚم٦م، وأن 

ف جيٕمؾ ومٞمف اخلػم واًمؼميم٦م واًمٜمٗمع وآٟمتٗم٤مع، وأن جيٕمٚمف ظم٤مًمّم٤ًم خمٚمّم٤ًم ًمقضمٝم

اًمٙمريؿ، ُم٘مرسم٤ًم إمم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ، وؾم٤ًٌٌم عمراوم٘م٦م ؾمٞمدي وطمٌٞمٌل حمٛمد اًمٜمٌل اًمٙمريؿ، 

وأهكم وأؾمالذم أهؾ اًمتٙمريؿ، وؾم٤ًٌٌم ًمٗمرح ىمٚمقب ؿمٞمقظمل ورو٤مهؿ قمٜمل، 

وهمٗمراٟم٤ًم ًمذٟمٌل، وـمقل قمٛمٍر ًمقاًمدي وأهؾ سمٞمتل وُمـ ًمف طمؼ قمكم وقمٗمراٟم٤ًم 

وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، آُملم  ًمذٟمقهبؿ، وُمراوم٘م٦ًم جلدهؿ طمٌٞمٌل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف

 اًمٚمٝمؿ آُملم.

                                                 

هذه اًمٗم٘مرة اًمتل ذيمرت ومٞمٝم٤م شمًٛمٞم٦م اًمٙمت٤مب ىمد أوٗمتٝم٤م إمم اعم٘مدُم٦م سمٕمد إيمامل اًمنمح، وأُم٤م اعم٘مدُم٦م.. وم٘مد  (1)

 يمتٌتٝم٤م ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل سمدأت ومٞمٝم٤م سم٤مًمنمح يمام ئمٝمر ذًمؽ ومٞمٝم٤م.
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اًمنموع ذم اعم٘مّمقد، وم٠مؾم٠مل اًمٕمقن واإلُمداد ُمـ اًمرب اعمٕمٌقد، أوان وىمد آن 

واًمٜمٔمر ُمـ زيـ اًمقضمقد، وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ والٛمد 

 هلل رب اًمٕم٤معملم.

 

 كتبه راجي عطاء امللك القدروس

 علوي بن عبداهلل بن حسني العيدروس

هـ اظمقاهمؼ 4545ؾي إضمد ايمرازمع مـ ؾمفر مجودي إولم مـ فموم يمق

م دم زمقً ؽمقدي احلبقى فمبداهلل زمـ ضمسكم ايمؽوف زمجوكى مسجد 44/5/3144

 ؽمقدي فمؿر اظمحضور زمـ فمبدايمرمحـ ايمسؼوف زمؼميؿ ايمغـَّوء صوهنو اهلل مـ ىمؾ ؽمقء.
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 بطِ اهلل ايسظئ ايسسِٝ
 اًمنمح  

اعم١مًمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف يمت٤مسمف يمٖمـػمه ُمــ أهـؾ اًمٕمٚمـؿ واعمت٤مسمٕمـ٦م ًمٚمٜمٌـل  اسمتدأ

الٌٞم٥م  وذًمؽ اىمتداًء سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، وقمٛماًل سم٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م

ـِ  ِاهلل ؿِ بْس زمِ  فِ قْ همِ  اءُ َد بْ ٓ يُ  ولٍ زمَ  يْ ذِ  رٍ مْ أَ  ؾ  ىمُ )) :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  قَ ُفـهمَ  ضمقؿِ ايمـرّ  ايمرمح

أي يمٛم٘مٓمـقع اًمـذٟم٥م سمٛمٕمٜمـك أظمرضمف اًمره٤موي ذم إرسمٕملم قمــ أيب هريـرة،  ((ؼَمٌ زمْ أَ 

((أي صـ٤مطم٥م طمـ٤مل ذي زمول)) :وؾمٚمؿوآًمف قمٚمٞمف ىمٚمٞمؾ اًمؼميم٦م، وُمٕمٜمك ىمقًمف صغم اهلل 

وهق اًمنمط إول ُمـ ذوط آسمتداء سمف ذقم٤ًم، أي ًمٞمس ُمـ ؾمٗم٤مؾمػ إُمقر،  ؿّ تَ هيْ 

 سم٤مًمًٌٛمٚم٦م وهل٤م ذـم٤من آظمران ومه٤م:

 ْم٤ًم.رًا حَمْ يمْ ذِ  أن ٓ يٙمقن ـ1

 آظمر يمخٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م. ُمٌدأ٤مرع أن ٓ جيٕمؾ ًمف اًمِّم  ـ2

يمـ٤ًم تؼمِّ ػ يمتـ٤ميب ُمُ ؤًمّ ك، أي: أُ ( ُمٕمٜم٤مه٤م اعمّم٤مطم٦ٌم قمغم وضمف اًمتؼمّ زمسؿواًم٤ٌمء ذم )

ذم ٟمٗمًف اًمٚمٗمظ اًمـذي ضمٕمـؾ  رُ ْمٛمِ يُ  ؾٍ ٕمْ ذم ومِ  ظم٤مص إذ يمؾ ؿم٤مرعٍ  ٌؾ ٕمْ سمًؿ اهلل، وهق ومِ 

ـسم٘مقًمـف: سمًـؿ اهلل أيمتـ٥ُم  رُ ٛمِ ْْمـاًمتًٛمٞم٦م ُمٌدأ ًمف، وم٤مًمٙم٤مشمـ٥م ُمـثاًل يُ   رُ ٛمِ ْْمـيُ  ُػ ، واعم١مًمِّ

  قمغم ذًمؽ. ػ، وىمْس ًمذًمؽ: سمًؿ اهلل أؤًمّ 

اًمقاضم٥م اًمقضمـقد اعمًـتحؼ  اعمٕمٌقد سمحؼِّ  اِت قمغم اًمذّ  ؿٌ ٚمَ ( قمَ اهللوًمٗمظ اجلالًم٦م )

  .قمـ يمؾ ٟم٘مّم٤منٍ  هِ جلٛمٞمع اًمٙمامٓت، اعمٜمزّ 

ـ  وهق أقمٔمؿ إؾمامء وأمجٕمٝم٤م وأيمثره٤م اؾمتٕمامًٓ، وًمذًمؽ مل يُ  سمـف  ًـؿّ يُ  ٛمـع، وملومل جُي  ث

 . ذم اًم٘مرآن ذم أًمٗملم وصمالث ُمئ٦م وؾمتلم ُمقوٕم٤مً  رَ يمِ همػمه وًمق شمٜمٕمت٤ًم، وذُ 
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 .................................................................................... اسبُد
 اًمنمح  

 .ع واًمٌٍمٕمؿ، يمٜمٕمٛم٦م اإلؾمالم واًمًٛمؿ  سمجالئؾ اًمٜمِّ ٜمٕمِ ( وهق اعمُ ايمرمحـو)

 ٘م٤مل رطمٞمؿٌ ة اًمٌٍم، ويُ اًمًٛمع وىمقّ  ةِ دّ ٕمؿ، يمحِ ( هق اعمٜمٕمؿ سمدىم٤مئؼ اًمٜمِّ ايمرضمقؿو)

رمحتف وؾمٕم٧م  ٕنّ  :٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اًمرمح٦مُمُ َت٤م ٗمَ ِص  ، واًمرمحـ واًمرطمٞمؿرة ُمٜمف اًمرمح٦مثُ عمـ يمَ 

ٓمٚمـؼ قمـغم همـػمه ف ظمـ٤مص سمـف شمٕمـ٤ممم، إذ ٓ يُ اًمرمحـ قمغم اًمرطمٞمؿ ّٕٟمـ مَ د  وىمَ  يمؾ رء،

ٜم٤مء شمـدل اًمٌِ  ٤ًم، وزي٤مدةُ ٗمَ  ويمٞمْ اًمرطمٞمؿ يماّمً  ـَ ُمِ  اًمرمحـ أسمٚمغُ  وٕنّ  :اًمرطمٞمؿشمٕم٤ممم سمخالف 

تلم ُمـ ِمت٘مّ ٤مد ذم آؿمت٘م٤مق، يمام هق هٜم٤م طمٞم٨م اًمٙمٚمٛمتلم ُمُ اعمٕمٜمك قمٜمد آحّت  قمغم زي٤مدةِ 

 ـْ ٤م ُِمـاًمـرطمٞمؿ، أُّمـ أطمـرِف  ـْ ُِمـ اًمـرمحـ أيمثـرُ  ، ومـ٠مطمرُف ؿِّ اًمرمح٦م، هذا ُمـ طمٞم٨م اًمٙمَ 

 ُمٜمٝمـ. ُمٕمٜمك يمؾ واطمدةٍ  مَ وم٘مد شم٘مد   ِػ ٞمْ طمٞم٨م اًمٙمَ 

 ويمؾبسؿؾي أضمؽوم مخسي: 

 اًمقضمقب، يمام ذم اًمّمالة. ـ1

 يمنمب اخلٛمر واًمزٟمك. ،الرُم٦م قمغم اعمحرم ًمذاشمف ـ2

 .٥ِم تُ اًمٜمدب قمغم يمؾ أُمٍر ذي سم٤مل، يمت٠مًمٞمػ اًمٙمُ  ـ3

 .٥ِم وٟمتػ اًمِمٞمْ  هُ ُم٤م يٙمره ٟمٔمرُ  رِ اًمٙمراه٦م قمغم اعمٙمروه ًمذاشمف، يمٜمٔمَ  ـ4

 .إمم آظمرٍ  ُمـ ُمٙم٤منٍ  ُمت٤معٍ  يمٜم٘مؾِ  ،ٝم٤مومٞم َف اإلسم٤مطم٦م قمغم اعم٤ٌمطم٤مت اًمتل ٓ َذَ  ـ5

اًمتٌجٞمؾ  ( والٛمد ًمٖم٦ًم: اًمثٜم٤مء سم٤مًمٙمالم قمغم اجلٛمٞمؾ آظمتٞم٤مري قمغم ضمٝم٦ماحلؿد)

ومٕم٤مل الٛمٞمدة ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذم واًمتٕمٔمٞمؿ، ويٙمقن ذًمؽ سمذيمر اًمّمٗم٤مت اجلٛمٞمٚم٦م، وإ

 ٥ِم ٤مُمد يمٜمٝمْ ال ؿِ قمْ ، أو مجٞماًل ذم زَ ؿِ ٚمْ يم٤مًمٕمِ  قم٤مً ُم٘م٤مسمٚم٦م ٟمٕمٛم٦م أم ٓ، وؾمقاء يم٤من مجٞماًل ْذ 

 آُمقال، وًمذًمؽ ىم٤مًمقا ذم شمٕمريٗمف )قمغم اجلٛمٞمؾ آظمتٞم٤مري(. 
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

اًم قمغم ٕمِ ٜمْ ُمُ  فِ ٟمِ ؿ ُمـ طمٞم٨م يمقْ ٜمٕمِ ٜمٌئ قمـ شمٕمٔمٞمؿ اعمُ والٛمد ذم آصٓمالح: ومٕمؾ يُ 

 .أو همػمه ال٤مُمد

قمــ شمٕمٔمـٞمؿ اعمـٜمٕمؿ ُمــ  يٜمٌـئٕٟمـف ومٕمـؾ  :والٛمد اصٓمالطم٤ًم هق اًمِمـٙمر ًمٖمـ٦مً  

 أو همػمه. ،طمٞم٨م يمقٟمف ُمٜمٕماًم قمغم اًمِم٤ميمر

  َؼ ٚمِ سمف قمٚمٞمف ومٞمام ظُم  اهلُل اًمٕمٌد مجٞمع ُم٤م أٟمٕمؿَ  ُف واًمِمٙمر اصٓمالطم٤ًم: هق ْس  

 ضمٚمف.ٕ

ٌَْدأُ  َٓ  سَم٤ملٍ  ِذي َأُْمرٍ  يُمؾُّ )) :شمك سمف اعمّمٜمػ ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿأو  ومِٞمفِ  ُي

 َٓ  سَم٤ملٍ  ِذي َأُْمرٍ  يُمؾُّ (( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م، وذم رواي٦م قمٜمد اًمٜم٤ًمئل:))َأىْمَٓمعُ  سم٤ِمْلَْٛمدِ 

ٌَْدأُ  واجلٛمع سملم طمدي٨م اًمًٌٛمٚم٦م والٛمدًم٦م هق: (( َأىْمَٓمعُ  قَ ٝمُ ومَ  اهللِ  دِ ٛمْ حَ سمِ  ومِٞمفِ  ُي

ومٚمـٞمس  رء، فُ ٘مْ ًـٌِ يُ  م قمغم اعم٘مّمـقد وملطم٘مٞم٘مل وهق ُم٤م شم٘مدّ  اسمتداءٌ  اًمًٌٛمٚم٦مَ  أنّ 

ُم٧م واًمًٌـٛمٚم٦م شم٘مـدّ  ،اعمـذيمقرة ومٞمـف فشم٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مب اًمًٌٛمٚم٦م سمؾ ُمًـ٤مئٚم ـْ اعم٘مّمقد ُمِ 

 م قمغم اعم٘مّمـقد وإنْ إو٤مذم وهق ُم٤م شم٘مدّ  اسمتداءٌ  ٦مُ ، والٛمدًمَ ٤م رءٌ ٝمَ قمغم ذًمؽ ومل يًٌ٘مْ 

 ؾمٌ٘مف رء.

 قَمز  اهلل  سمِِذيْمرِ  ْٗمَتُح يُ  َٓ  سَم٤ملٍ  ِذي َأُْمرٍ  َأوْ  يَماَلمٍ  يُمؾُّ )) قمٜمد اإلُم٤مم أمحد:وىمد ورد 

.رِ يمْ ومٞمحّمؾ آسمتداء سمجٛمٞمع أٟمقاع اًمذِّ  ((َأىْمَٓمعُ  ىَم٤مَل  َأوْ  َأسْمؽَمُ  وَمُٝمقَ  َوضَمؾ  

 وهل:  ،ويمؾحؿد أرىمون وأومسوم، هملرىموكف مخسي

                                                 

 (.5/ 1(، وإقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم )1/11حت٤مج )اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعم (1)
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 .......................................................................... زب ايعاغيري, هلل
 اًمنمح  

 الٛمد،. ُئ ٜمِِم طم٤مُمد: وهق ُمُ  ـ1

 ؿ.ٜمٕمِ حمٛمقد: وهق اعمُ  ـ2

 حمٛمقد سمف: وهق اًمٚم٤ًمن ُمثاًل.  ـ3

 ٕمٛم٦م.وهق اًمٜمِّ  حمٛمقد قمٚمٞمف: ـ4

 صٞمٖم٦م: يم٘مقل اًمِمخص الٛمد هلل، وزيد يمريؿ. ـ5

 أرزمعي وهل:  وأومسومف

 وئ  وئ  ۇئ  ژ اهلل ًمٜمٗمًــف، يم٘مقًمــف شمٕمــ٤ممم:  ىمــديؿ ًم٘مــديؿ: وهــق محــدُ  دُ مْحــ

 .[41إٟمٗم٤مل: ] ژۇئ  

  ْڇ  ڇڍ  ژ اهلل ًمٌٕمض قم٤ٌمده، يم٘مقًمـف شمٕمـ٤ممم:  ٤مدث: وهق محدُ ىمديؿ ل دُ مح

 .[31ص: ] ژڍ     ڌ   

  ُهلل. ٜم٤م: الٛمدُ وضمؾ، يم٘مقًمِ  ٟم٤م هلل قمزّ دُ طم٤مدث ًم٘مديؿ : وهق محْ  دُ مح 

  ؿَ ْٕمــسمٕمْمــٜم٤م ًمــٌٕمض، يم٘مــقل اًمِمــخص: ٟمِ  دُ طمــ٤مدث لــ٤مدث: وهــق مْحــ دُ مْحــ 

 اًمرضمؾ حمٛمد.

ٛمٞمــع اعمح٤مُمــد.. مل ي٘مــؾ )الٛمــد (، أي: ًمذاشمــف ؾمــٌح٤مٟمف، وعمــ٤م يمــ٤من اؾمــتح٘م٤مىمف جلهلل)

ًمٚمحٛمـد ًمـذًمؽ ًمٚمخ٤مًمؼ(، وٓ )الٛمد ًمٚمرازق(، أو ٟمحقه: ًمئال يقهؿ أن اؾمـتح٘م٤مىمف 

  اًمقصػ، أي: طمتك ٓ يتقهؿ أٟمف اؾمتحؼ الٛمد ٕٟمف ظم٤مًمؼ أو ٕٟمف ُم٤مًمؽ.

( وُمٕمٜمك اًمـ (:رب ايمعوظمكم)  همػم هذا جمٛمققم٦م ذم اًمٌٞم٧م  وًمف ُمٕم٤منٍ  ،اعم٤مًمؽ)َربِّ

                                                 

 (.1/15اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ اًمنمواين قمغم اًمتحٗم٦م ) (1)
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 ..................................................... ٜٚهاؾ٧ َصٜدٙ عُ٘,ظيدّا ٜٛاؼي ْ
 اًمنمح  

 اًمت٤مزم:

 ىمري٥م حمٞمط ُم٤مًمؽ وُمــدسّمر

 

 

 ُمرٍب يمثػم اخلــػم واعمقمم ًمٚمٜمٕمؿ

 وظم٤مًم٘مٜم٤م اعمٕمٌقد ضم٤مسمر يمنٟم٤م 

 

 اًم٘مدم  وُمّمٚمحٜم٤م واًمّم٤مطم٥م اًمث٤مسم٧م

 وضم٤مُمٕمٜم٤م واًمًٞمد اطمـٗمظ هذه اًم٘مدم 

 

 ٟمٔمؿ ـرب وم٠مدع ًمــٛمُمٕم٤مٍن أشم٧م ًمٚم

 واًمٕم٤معمقن: هؿ إٟمس واجلـ واعمالئٙم٦م، وىمٞمؾ: هؿ يمؾ ُم٤م ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم.  

(، أي: ي٘م٤مسمٚمٝم٤م سمحٞم٨م يٙمقن هذا الٛمد سم٘مدره٤م، ومال شم٘مع ٟمٕمٛم٦م إٓ محدًا يقادم كَِعَؿفُ )

ؾمٌٞمؾ سمٛم٘م٤مسمٚم٦م هلذا الٛمد، سمحٞم٨م يٙمقن الٛمد ُمقازي٤ًم جلٛمٞمع اًمٜمٕمؿ، وهذا قمغم 

تف، وإٓ ومٙمؾ ٟمٕمٛم٦م حتت٤مج إمم محد ُمًت٘مؾ، أو جيٕمؾ اًمتٜمقيـ اعم٤ٌمًمٖم٦م، سمح٥ًم  ُم٤م شمرضم 

 ذم )محدًا( ًم٘مّمد اًمتٙمثػم.

(، أي: ي٤ًموي اًمٜمٕمؿ اًمزائدة ُمـ اهلل، واعمزيد ُمّمدر ُمٞمٛمل ويؽوهمئ مزيده)

 ًمٚمٜمٕمؿ، ُمـ زاده اهلل اًمٜمٕمؿ، واًمْمٛمػم ذم )ُمزيد( يٕمقد  قمغم اهلل شمٕم٤ممم، أي: ُمزيد اهلل

سمحؼ اًمٜمٕمؿ ال٤مصٚم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ، وُمًتقي٤ًم  ٤مً ُُمقومِٞمٛمد اًمذي أشمك سمف واعمٕمٜمك: أن يٙمقن ال

 عم٤م يزيد ُمٜمٝم٤م ذم اعمًت٘مٌؾ: ٕن اعمٙم٤موم٠مة ُمٕمٜم٤مه٤م اعم٤ًمواة.

 يالىمٞمٝم٤م،: أي ٟمٕمٛمف يقاذم وُمٕمٜمكىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ))اًمروو٦م((:))

: وُمٕمٜم٤مه ،ٟمٕمٛمف ُمزيد ي٤ًموي: أي آظمره، ذم هبٛمزة ُمزيده ويٙم٤مومئ ُمٕمف، ومتحّمؾ

 واإلطم٤ًمن(( اهـ. اًمٜمٕمؿ ُمـ زاد ُم٤م ًمِمٙمر ي٘مقم

 وىم٤مل اسمـ اعم٘مري:)وقمٜمدي أٟمف ُمٕمٜم٤مه: يٗمل هب٤م وي٘مقم سمح٘مٝم٤م( اهـ.

                                                 

 (.4/341) ، وإقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم(4/365)اٟمٔمر: اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م  (1)

 (.8/58) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (2)
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

ٚمِّٝم٤م.. وم٢مٟمف وًمق طمٚمػ ؿمخص أن حيٛمد اهلل شمٕم٤ممم سمٛمج٤مُمع الٛمد أو سم٠مضم

 ي٘مقل:)الٛمد هلل محدًا يقاذم ٟمٕمٛمف ويٙم٤مومئ ُمزيده(. 

ـُ وم٘مد ذيمر  اَلِح  اسْم ٜمَِدهِ  َأَُم٤مًمِٞمفِ  ذِم  اًمّم  ًَ ٌْدِ  إمَم  سمِ ـِ  اعْمَِٚمِؽ  قَم ـِ  سْم ًَ ـْ ، اْلَ  َأيِب  قَم

ـْ ، قَمَقاَٟم٦مَ  ـِ  َأيُّقَب  قَم ـِ  إؾِْمَح٤مَق  سْم ـْ ، ؾَم٤مقِمِديِّ  سْم رِ  َٟمٍْمِ  َأيِب  قَم ْـ ، اًمت ام  دِ  قَم ـِ  حُمَٛم   اًمٜم ْيِ  سْم

٥ِم  ؿَمَٖمْٚمَتٜمِل َربِّ  َي٤م)): ىَم٤مَل  أسمق اًمٌنم قمٚمٞمف اًمًالم آَدمأن  ًْ ْٛمٜمِل، َيِدي سمَِٙم  ٤مً ؿَمْٞمئ وَمَٕمٚمِّ

ٌِٞمِح  اْلَْٛمدِ  جَم٤َمُِمعُ  ومِٞمفِ  ًْ ٌَْح٧َم  إَذا: آَدم َي٤م إًَمْٞمفِ اهلل  وَم٠َمْوطَمك، ((َواًمت   َوإَِذا، ٤مً صَماَلصم وَمُ٘مْؾ  َأْص

ْٞم٧م ًَ  ،((َُمِزيَدهُ  َوُيَٙم٤مومُِئ ، ٟمَِٕمَٛمفُ  ُيَقاذِم  اً مَحْد اًْمَٕم٤معَملِمَ  َربِّ  هللِ ِ اْلَْٛمدُ )): ٤مً صَماَلصم ْؾ وَم٘مُ  َأُْم

ٌِٞمِح  اْلَْٛمدِ  جَم٤َمُِمعُ  وَمَذًمَِؽ  ًْ  .َواًمت 

 وم٘مد اظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م قمغم ىمقًملم، ومه٤م: ..أُم٤م أومْمؾ اعمح٤مُمد

د هلل محدًا يقاذم ىم٤مًمف سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م: أن أومْمؾ اعمح٤مُمد أن ي٘م٤مل: الٛمو (1

ٟمٕمٛمف ويٙم٤مومئ ُمزيده، واطمُت٩م  ًمذًمؽ سمام شم٘مدم ُمـ ظمؼم ؾمٞمدٟم٤م آدم قمٚمٞمف 

 اًمًالم. 

 ُمٜمٝم٤م قمٚمٛم٧م ُم٤م يمٚمٝم٤م حم٤مُمده سمجٛمٞمع هلل الٛمد ي٘م٤مل أن اعمح٤مُمد أومْمؾأن  (2

، أقمٚمؿ مل وُم٤م ُمٜمٝمؿ قمٚمٛم٧م ُم٤م يمٚمٝمؿ ظمٚم٘مف قمدد سمٕمْمٝمؿ زاد، أقمٚمؿ مل وُم٤م

 اًمٕم٤مم ُمـ يم٤من ومٚمام، سمٕمروم٤مت امتاًمٙمٚم هذه ىم٤مل رضمال أن روي سمام ًمف واطمت٩م

 الٗمٔم٦م أشمٕم٧ٌم اهلل قمٌد ي٤م: ي٘مقل ىم٤مئال ومًٛمع ي٘مقهل٤م أن وأراد طم٩م اعم٘مٌؾ

 .أن إمم اعم٤ميض اًمٕم٤مم ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م هذه صمقاب يٙمتٌقن وم٢مهنؿ

                                                 

 (.11/58قمغم اًمتحٗم٦م ) اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ اًمنمواين (1)

 (.5/447)ٞمخ اسمـ طمجر اهلٞمثٛمل اٟمٔمر: اًمتٚمخٞمص الٌػم ًمٚمِم (2)
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ًَمَٞمْحِٛمَدن  اهلل سم٠مومْمؾ  -ُمثالً -وقمغم هذا اخلالف ُمـ طمٚمػ سم٤مًمٓمالق 

اعمح٤مُمد.. وم٘مد ىم٤مل يمؾ ومريؼ: ٓ يؼمُّ إٓ سمام ىم٤مل ُمـ شمٚمؽ اعمح٤مُمد، أي: أن يمؾ ومريؼ 

 ىم٤مل: ٓ يؼمُّ إٓ سمام ذه٥م إًمٞمف هذا اًمٗمريؼ ُمـ اًم٘مقل اًمذي ىمدُمٜم٤مه.

ٞمؽ أٟم٧م يمام أصمٜمٞم٧م قمغم وىمٞمؾ: ٓ يؼمُّ طمتك ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ ٓ أطميص صمٜم٤مء قمٚم

 .{١١انشورى: } چٺ  ٿ        ٿچ ٟمٗمًؽ، وىمٞمؾ: ٓ يؼمُّ طمتك ي٘مقل: 

 واخلالصي:

أن اعمخرج ُمـ يمؾ ذًمؽ: أن ُمـ وىمع ذم ذًمؽ الٚمػ.. ومٚمٞم٘مؾ هذه اعمح٤مُمد 

 يمٚمٝم٤م طمتك يؼم  قمٜمد اجلٛمٞمع.

 مسألة: 

 ام يؼم؟قمغم اهلل أومْمؾ اًمثٜم٤مء وأضمّٚمف وأقمٔمٛمف.. ومٌ ًَمُٞمْثٜملَِم  ًمق طمٚمػ 

 اجلقاب: ذم اعم٠ًمًم٦م صمالصم٦م أىمقال:

وىم٤مل ذم أن ي٘مقل الٛمد هلل محدا يقاذم ٟمٕمٛمف ويٙم٤مومئ ُمزيده،  :إول

: وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ  اًمت َح٤مُِمٞمدِ  سم٠َِمضَمؾِّ  َأوْ ، اْلَْٛمدِ  سمَِٛمَج٤مُِمعِ  شَمَٕم٤ممَم اهلل  ًَمَٞمْحِٛمَدن   طَمَٚمَػ  َأوْ اعمٖمٜمل:)

يَؾ  إن  : ُيَ٘م٤مُل ، َُمِزيَدهُ  َوُيَٙم٤مومُِئ  فُ ٟمَِٕمٛمَ  ُيَقاذِم  اً مَحْد هللِ ِ  اْلَْٛمدُ  َٛمفُ  ضِمؼْمِ َدمَ  قَمٚم   قَمَٚمْٞمِٝماَم  ِٔ

اَلمُ   ً  ( اهـ.اْلَْٛمدِ  جَم٤َمُِمعَ اهلل  قَمٚم َٛمؽ ىَمدْ : َوىَم٤مَل ، اًم

 

 

                                                 

 (.1/27) اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م (1)

 (.4/447)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (2)
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: أن ي٘مقل: ي٤م رسمٜم٤م ًمؽ الٛمد يمام يٜمٌٖمل جلالل وضمٝمؽ وًمٕمٔمٞمؿ ثوينايم

وهق ىمقل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر طمٞم٨م ىم٤مل ذم اًمتحٗم٦م سمٕمد أن ذيمر يمالم ؾمٚمٓم٤مٟمؽ 

  َأوْمَْمَؾ اهلل  قَمغَم  ًَمُٞمْثٜملَِم  ىمٌٚمف:))َأوْ 
ِ
ْ  اًمث ٜم٤َمء ٓ   َيؼَم   مَل   َوُيَٙم٤مومُِئ  ٟمَِٕمَٛمفُ  ُيَقاذِم  اً مَحْد هللِ ِ سم٤ِمْلَْٛمدِ  إ

صََمرٍ  َُمِزيَدةً  ٜم٤َم سمَِٞم٤م َيؼَمُّ : ىِمٞمَؾ  َوًَمقْ ، ومِٞمفِ  ِٕ ٌَِٖمل يَماَم  اْلَْٛمدُ  ًَمؽ َرسم   َوًمَِٕمٔمِٞمؿِ  َوضْمِٝمؽ جِلَاَللِ  َيٜمْ

ٌَِٖمل سَمْؾ  َأىْمَرَب  ًَمَٙم٤منَ  ؾُمْٚمَٓم٤مٟمِؽ َ  َأنْ  َيٜمْ  ( اهـ.َيَتَٕملم 

ٙمـ : أن ي٘مقل: ؾمٌح٤مٟمؽ ٓ أطميص صمٜم٤مء قمٚمٞمؽ أٟم٧م يمام أصمٜمٞم٧م قمغم ٟمٗمًايمثويمٌ

اهلل  قَمغَم  ًَمُٞمْثٜملَِم   طَمَٚمَػ  َوًَمقْ  وهبذا ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمرُمكم طمٞم٨م ىم٤مل ذم ))اًمٜمٝم٤مي٦م(( :)

  سم٠َِمضَمؾِّ 
ِ
ٌَْح٤مَٟمؽ: َيُ٘مقَل  َأنْ  اًْمؼِمِّ  وَمَٓمِريُؼ  ..َوَأقْمَٔمِٛمفِ  اًمث ٜم٤َمء  َأْٟم٧َم  قَمَٚمْٞمؽ صَمٜم٤َمءً  ُأطْميِص  َٓ  ؾُم

ؽ قَمغَم  َأصْمٜمَْٞم٧م يَماَم  ًِ َٝم٤م َأوْ  ،اْلَْٛمدِ  سمَِٛمَج٤مُِمعِ  ُدهُ َأمْحَ : ىَم٤مَل  وَمَٚمقْ ، َٟمْٗم : َيُ٘مقُل  وَم٢مِٟم فُ  ..سم٠َِمضَمٚمِّ

 ( اهـ.َُمِزيَدهُ  َوُيَٙم٤مومُِئ  ٟمَِٕمَٛمفُ  ُيَقاذِم  اً مَحْد هلل اْلَْٛمدُ 

 :فائدة 

أومْمؾ اًمذيمر اعمٓمٚمؼ: الٛمد هلل محدًا يقاذم ٟمٖمٛمف ويٙم٤مومئ ُمزيده، أُم٤م طمدي٨م: 

ـْ  َوايمـَّبِق قنَ  َأَكو وُمْؾً َمو َأهْمَضُؾ )) َّٓ  إيَمفَ  َٓ  :وَمْبقم ِم اًمٓمؼماين.. وم٘مد مُحؾ  (( أظمرضمفاهلل إ

 قمغم اًمدظمقل هب٤م إمم اإلؾمالم.

اهلل رمحــ٦م ُم٘مروٟمــ٦م سمــ٤مًمتٕمٔمٞمؿ، وُمـــ اعمالئٙمــ٦م  ـَ واًمّمــالة ُِمــ(، وصــعم اهلل)

 .ودقم٤مءٌ  عٌ اؾمتٖمٗم٤مر: أي ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة وًمق سمٖمػم ًمٗمظ اعمٖمٗمرة، وُمـ أدُمٞملم شمّي 

يب هريــرة ريض اهلل قمٜمــف أن اًمٜمٌــل صــغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ وىمــد ورد ذم اخلــؼم قمـــ أ

                                                 

 (.11/58)حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 (.2/69) اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م (2)
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ىم٤مل: ))ُمـ صغم قمكم  ذم يمت٤مب.. مل شمزل اعمالئٙم٦م شمّمـكم قمٚمٞمـف ُمـ٤مدام اؾمـٛمل ذم ذًمـؽ 

 اًمٙمت٤مب((. أظمرضمف اًمٓمؼماين.

ـْ َصغم  قَمكَم  َصاَلًة َصغم  وخلؼم: )) ًا(( أظمرضمف اًمٌخ٤مري قَمَٚمْٞمِف هِب٤َم قَمنْم  اهلُلَُم

 وُمًٚمؿ.

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  و  :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ اهلل  َصغم  اهلل ىَم٤مَل َرؾُمقُل : ىَم٤مَل  ريض اًمف قمٜمف قَم

ًة َواطِمَدًة يَمَت٥َم )) ـْ َصغم  قَمكَم  َُمر  ٜم٤َمٍت  قَمز  َوضَمؾ   اهلُلَُم ًَ ((. أظمرضمف ًَمُف هِب٤َم قَمنْمَ طَم

 أمحد، واًمؽمُمذي.

 ((.َوطَمط  قَمٜمُْف قَمنْمَ ظَمٓمِٞمَئ٤مٍت وزاد أمحد ذم رواي٦م: ))

ٌْدُ  يُ٘مقُل وَ  ـُ  اهلل قَم ـْ َصغم  قَمغَم َرؾُمقِل ريض اهلل قمٜمف: )) قَمْٛمٍرو سْم  اهللَصغم   اهللَُم

ٌِْٕملَم َصاَلةً  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   ..قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ َصاَلةً  ـْ َذًمَِؽ َأْو  ،َوَُماَلِئَٙمُتُف ؾَم ٌٌْد ُِم وَمْٚمُٞمِ٘مؾ  قَم

 ((. أظمرضمف أمحد.ًمُِٞمْٙمثِرْ 

ٌِْد و ـْ قَم ـْ َأسمِٞمِف ىَم٤مَل  اهللِ قَم ـِ َرسمِٞمَٕم٦َم قَم ـِ قَم٤مُِمِر سْم قَمَٚمْٞمِف  اهللُ َصغم   اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل : سْم

ٓ  َصٚم ٧ْم قَمَٚمْٞمِف اعْمَاَلِئَٙم٦ُم َُم٤م َداَم ُيَّمكمِّ قَمكَم   ..َُم٤م َصغم  قَمكَم  َأطَمٌد َصاَلةً )) :َوؾَمٚم ؿَ   ،إِ

ـْ َذًمَِؽ َأْو ًمُِٞمْٙمثِرْ  ٌٌْد ُِم  (( أظمرضمف أمحد.وَمْٚمُٞمِ٘مؾ  قَم

وؾمــٚمؿ دون اًمتًــٚمٞمؿ، يمــذا وآًمــف ٙمــره إومــراد اًمّمــالة قمٚمٞمــف صــغم اهلل قمٚمٞمــف ويُ 

ـ ، ًمٙم{56إطمزاب: } ژچ  چ  ڇ  ڇ  ژ  :اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ٕنّ  :اًمٕمٙمس

٤م هـق أي وًمٖمـػم داظمـؾ الجـرة اًمنمـيٗم٦م أُّمـ ،ُمـ٤م ورد ذم اإلومـراد ذًمـؽ ذم همـػمِ  حمؾُّ 

 ؿ دون اًمّمالة. اًمداظمؾ ومال يٙمره ًمق ؾمٚمّ 
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 ..وًمٗمٔم٤ًم ٓ ظمّٓم٤مً ): ((٦م اعمًؽمؿمديـسمٖمٞم))و ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر يمام ذيمره ذم 

 اهـ. (ومال يٙمره اإلومراد ومٞمف

٤ٌّمن: )إذا صغم ذم جمٚمس وؾمٚم ؿ ذم آظمر.. أشمـك سمـ٤معمٓمٚمقب، وهـق  ًمٙمـ ىم٤مل اًمّم

 آظمتٞم٤مر قمٜمدي ووم٤مىم٤ًم ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر وهمػمه( اهـ.

 :فائدة  

 وؾمٚمؿ؟ وآًمف اًمّمالة قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف  هؾ دم٥ُم 

واًمِمـٞمخ  ((٤مجاًمـٜمجؿ اًمقّهـ))ُمػمي ذم هـ٤م اإلُمـ٤مم اًمـدُّ هٜم٤مك مخًـ٦م أىمـقال ذيمر

 وهل:  ((اعمٖمٜمل))اًمنمسمٞمٜمل ذم 

واظمت٤مره اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم اًمتِمـّٝمد إظمـػم ُمــ : دم٥م ذم يمؾ صالة، أضمدهو

 اًمّمالة.

 

 .: ٓ دم٥م سمٕمد اإلؾمالم إٓ ُمرةشموكقفو

٦م، ُمـــ اعم٤مًمٙمٞمــواًمٚمخٛمـل ُمـــ اًمِمــ٤مومٕمٞم٦م ، واظمتــ٤مره الٚمٞمٛمـل رَ يِمـ: يمٚمــام ذُ شمويمثفـو

 ُمـ الٜمٗمٞم٦م، واسمـ سمٓم٦م ُمـ الٜم٤مسمٚم٦م.واًمّمح٤موي 

 . : ذم يمؾ جمٚمسٍ رازمعفو

 َٓ ))وؾمٚمؿ:   وآًمف  قمٚمٞمف صغم اهلل   وآظمره، ًم٘مقًمف  دقم٤مء ؾِّ يمُ  لِ أوّ   : ذمطمومسفو

                                                 

٤ٌّمن قمغم إؿمٛمقين ) (1)  (.51(، واٟمٔمر يمذًمؽ سمنمى اًمٙمريؿ )1/12طم٤مؿمٞم٦م اًمّم
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 اًمدُّ  لِ  أوّ  ذِم قيِن ٚمُ ٕمَ ، اضْم ٥ِم ايمِ رّ اًم ِح دَ ٘مَ  يمَ قيِن ٚمُ ٕمَ دَمْ 
ِ
 أظمرضمف ((هِ رِ  آظِم ذِم ، وَ فِ ٓمِ ؾَم  وَ ذِم ، وَ قم٤مء

 .اًمٓمؼماين قمـ ؾمٞمدٟم٤م ضم٤مسمر، واًمٌزار

: اًمتحٞم٦م، ومًالم اهلل شمٕم٤ممم حتٞمتف اًمالئ٘مـ٦م سمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف (، واًمًالموؽمؾؿ)

 وؾمٚمؿ سمح٥ًم ُم٤م قمٜمده شمٕم٤ممم.

ُمـ يمالُمـف اًم٘مـديؿ اًمـذي ٓ ُمثـؾ ًمـف، اًمـدال قمـغم واعمراد سم٤مًمتحٞم٦م: أن ُيًٛمٕمف 

 (1)رومٕم٦م ُم٘م٤مُمف اًمٕمٔمٞمؿ ُم٤م شم٘مر سمف قمٞمٜمف، وشمٌتٝم٩م هب٤م ٟمٗمًف، ويتًع سمف ضم٤مهف.

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُمٕمٜمك اًمًالم: أن يًـٚمِّٛمف ُمــ يمـؾ آومـ٦م ُمٜم٤مومٞمـ٦م ًمٖم٤ميـ٦م اًمٙمـامل، 

واعمخٚمقق ٓ يًتٖمٜمل قمـ زي٤مدة اًمدرضم٤مت وإن يم٤من رومٞمع اعمٜمزًم٦م، قمغم اًم٘مـقل سمٕمـدم 

يمامل اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ إذ ُم٤م ُمـ يمامل إٓ وقمٜمد اهلل أقمٔمؿ ُمٜمف، وُم٤م ُمــ وىمـ٧م  شمٜم٤مهل

 إٓ وهٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمرمح٦م واًمتحٞم٦م مل حيّمؾ ًمف .

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: أن اًمًالم سمٛمٕمٜمك إُم٤من، ومل يرشمض اًمٌٕمض هـذا اعمٕمٜمـك: عمـ٤م 

ٻ  پ   چومٞمف ُمـ اإلؿمـٕم٤مر سمٛمٔمٜمـ٦م اخلـقف ُمـع أن أشم٤ٌمقمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ 

سم٠من اًمًالم سمٛمٕمٜمك إُمـ٤من أصمٌتـقا  ، وُمـ ىم٤مل{٦٢يوَس: }  چڀ    پ  پ  پ

 َصـغم   اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خي٤مف ظمقف ُمٝم٤مسم٦م وإضمالل، وًمذًمؽ 

شَْمَ٘م٤ميُمؿْ  إيِنِّ اهلل وَ  َأَُم٤م:))َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهلُل  (( أظمرضمف ُمًٚمؿ وأمحد.ًَمفُ  َوَأظْمَِم٤ميُمؿْ  هللِ َٕ

 

                                                 

 .(1/69)اٟمٔمر قمقن اعمريد  (1)
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 ـْ قمــغم َُمــ ُؼ َٚمــٓمْ اًمًــٞمد شمُ  مجٞمــع اعمخٚمقىمــ٤مت، وًمٗمٔمــ٦مُ ؾمــٞمد  :أي(، فمــعم ؽمــقدكو) 

 اخلّم٤مل إرسمع اًمت٤مًمٞم٦م:  ومٞمف أطمدُ  ْت ضمدَ وُ 

 .ذم ىمقُمفِ  ؾم٤مدَ  ـْ ُمَ  ـ1

 .فُ ، أي ضمٞمُِم هُ ؾمقادُ  رَ ثُ يمَ  ـْ ُمَ  ـ2

 .اًمِمدائدِ  قمٜمدَ  اًمٜم٤مُس  إًمٞمفِ  عْ زَ ٗمْ شمَ  ـْ ُمَ  ـ3

 .فُ ٌُ َْم همَ  هُ ٗمزّ تَ ًْ اًمذي ٓ يَ  ٞمؿُ الٚمِ  ـ4

 ٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ. ٝم٤م طمٌٞمٌُ هذه اًمّمٗم٤مت يمٚمّ  عَ وىمد مَجَ 

 ( اًمذي يِمٗمع ًمألُم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.وؾمػقعـو)

 واًمِمٗم٤مقم٦م ًمٖم٦م: اًمقؾمٞمٚم٦م واًمٓمٚم٥م.

 وقمروم٤ًم: ؾم١مال اخلػم ًمٚمٖمػم.

وشمٕم٤ممم ؿمٗم٤مقم٦م، وؿمٗم٤مقمتف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم قمٌـ٤مرة قمــ قمٗمـقه، وًمٚمحؼ ؾمٌح٤مٟمف 

وم٢مٟمف شمٕم٤ممم يِمٗمع ومٞمٛمـ ىم٤مل )ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل(، أو ُمثٌت٤ًم رؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل 

اًمذي أرؾمؾ إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٖمػم أُم٦م ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومل يٕمٛمؾ ظمػمًا 

ؿمـٗم٤مقم٦م أطمـد، أي: خيرضمـف ُمــ  ىمط، وم٢من اهلل يتٗمْمؾ قمٚمٞمف سمٕمد دظمقل اًمٜم٤مر ُمـ همـػم

ِٞمُّـقنَ  وَمَٞمِْمـَٗمعُ همػم ؿمٗم٤مقم٦م أطمد ومٞمـف شمٗمْمـاًل ُمٜمـف شمٕمـ٤ممم، وذم الـدي٨م اًمٓمقيـؾ :))  اًمٜمٌ 

ٌ ــ٤مرُ  وَمَٞمُ٘مــقُل  ،َواعْم١ُْمُِمٜمُــقنَ  َواعْمَاَلِئَٙمــ٦مُ  ٌَْْمــ٦مً  وَمَٞمْ٘مــٌُِض  ،ؿَمــَٗم٤مقَمتِل سَمِ٘مَٞمــ٧ْم  :اجْلَ ـْ  ىَم  ،اًمٜم ــ٤مرِ  ُِمــ

ٌُُتقنَ  ،اْلََٞم٤مةِ  َُم٤مءُ  ًَمفُ  ُيَ٘م٤مُل  اجْلَٜم ٦مِ  سم٠َِموْمَقاهِ  هَنَرٍ  ذِم  وَمُٞمْٚمَ٘مْقنَ  ،قااُْمُتِحُِم  ىَمدْ  ٤مً َأىْمَقاُم وَمُٞمْخِرُج    وَمَٞمٜمْ
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ٌُـ٧ُم  يَماَم  طَم٤موَمَتْٞمفِ  ذِم  ٌ ـ٦مُ  شَمٜمْ
ـْٞمؾِ  ؾِ مَحِٞمـ ذِم  اْلِ  ً ـْخَرةِ  ضَم٤مٟمِـ٥ِم  إمَِم  َرَأْيُتُٛمقَهـ٤م ىَمـدْ  اًم  َوإمَِم  اًمّم 

َجَرةِ  ضَم٤مٟم٥ِِم  ْٛمسِ  إمَِم  يَم٤منَ  وَماَم  ،اًمِم   ..اًمٔمِّـؾِّ  إمَِم  ُِمٜمَْٝمـ٤م يَم٤منَ  َوَُم٤م ،َأظْمَيَ  يَم٤منَ  ..ُِمٜمَْٝم٤م اًمِم 

ُؿْ  وَمَٞمْخُرضُمقنَ  ،َأسْمَٞمَض  يَم٤منَ  ١ْمًُم١مُ  يَم٠َمهن   ،اجْلَٜم ٦مَ  وَمَٞمْدظُمُٚمقنَ  ،اخْلََقاشمِٞمؿُ  ؿْ ِرىَم٤مهِبِ  ذِم  وَمُٞمْجَٕمُؾ  ،اًمٚمُّ

  :اجْلَٜم ٦مِ  َأْهُؾ  وَمَٞمُ٘مقُل 
ِ
ء َٓ ـِ  قُمَتَ٘م٤مءُ  َه١ُم مْحَ َٓ  ،قَمِٛمُٚمـقهُ  قَمَٛمـؾٍ  سمَِٖمػْمِ  اجْلَٜم ٦مَ  َأْدظَمَٚمُٝمؿْ  اًمر   ظَمـػْمٍ  َو

ُُمقهُ   .(( أظمرضمف اًمٌخ٤مريَُمَٕمفُ  َوُِمْثَٚمفُ  َرَأْيُتؿْ  َُم٤م ًَمُٙمؿْ  :هَلُؿْ  وَمُٞمَ٘م٤مُل  ،ىَمد 

َْٟمٌَِٞمـ٤مءُ  َوؿَمـَٗمعَ  اعْمَاَلِئَٙمـ٦مُ  اهلل ؿَمـَٗمَٕم٧ْم  َيُ٘مـقُل  صُمؿ  وذم رواي٦م:)) ْٕ  اعْم١ُْمُِمٜمُـقنَ  َوؿَمـَٗمعَ  ا

امِحلِمَ  َأْرطَمؿُ  َوسَمِ٘مَل  ٌَْْم٦مً  وَمَٞمْ٘مٌُِض  ىَم٤مَل  اًمر  ـْ  ىَم ٌَْْمَتلْمِ  ىَم٤مَل  َأوْ  اًمٜم ٤مرِ  ُِم ْ  َٟم٤مٌس  ىَم  هللِ ِ َيْٕمَٛمُٚمـقا مَل

  إمَِم  هِبِـؿْ  وَمُٞم١ْمشَمك ىَم٤مَل  مُحَامً  َص٤مُروا طَمت ك ىُمقااطْمؽَمَ  ىَمدْ  ىَمطُّ  اً ظَمػْم 
ٍ
 اْلََٞمـ٤مةِ  َُمـ٤مءُ  ًَمـفُ  ُيَ٘مـ٤مُل  َُمـ٤مء

ٌُُتقنَ  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  وَمُٞمَّم٥مُّ  ٌُـ٧ُم  يَماَم  وَمَٞمٜمْ ٌ ـ٦مُ  شَمٜمْ
ـْٞمؾِ  مَحِٞمـؾِ  ذِم  اْلِ  ً ـْ  وَمَٞمْخُرضُمـقنَ  اًم ـ٤مِدِهؿْ  ُِمـ ًَ  َأضْم

١ْمًُم١مِ  ُِمْثَؾ  ٦مَ  اْدظُمُٚمـقا هَلُـؿْ  وَمُٞمَ٘مـ٤مُل  اهلل ىَم٤مَل  قُمَتَ٘م٤مءُ  اخْل٤َمشَمؿُ  َأقْمٜم٤َمىِمِٝمؿْ  ذِم  اًمٚمُّ  َأوْ  مَتَٜم ْٞمـُتؿْ  وَمـاَم  اجْلَٜمـ 

ـْ  َرَأْيُتؿْ    ُِم
ٍ
ء ـْ  َأوْمَْمُؾ  قِمٜمِْدي ًَمُٙمؿْ  وَمُٝمقَ  َرْ ٜمَـ٤م وَمَٞمُ٘مقًُمـقنَ  َهَذا ىَمـ٤مَل  ُِم ـْ  َأوْمَْمـُؾ  َوَُمـ٤م َرسم   ُِمـ

 (( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.اً َأسَمد قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  َأؾْمَخطُ  وَماَل  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  ِرَو٤مِئل وَمَٞمُ٘مقُل  ىَم٤مَل  َذًمَِؽ 

واعمراد سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هل: أن رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف 

وؾمٚمؿ يٓمٚم٥م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ظمػمًا ًمٌٕمض اخلٚمؼ، ومٞمٕمٓمٞمـف اهلل شمٕمـ٤ممم ُمـ٤م 

  ـمٚم٥م ويِمٗمٕمف ومٞمٛمـ ؿمٗمع ًمف.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

عِ  ـــــــٗم  ـــــــٗم٤مقم٦م اعمِم ـــــــ٥م ؿم  وواضم

 

 

ُم٤م ٓ مَتْٜمَـــــــــعِ   حمٛمـــــــــد ُم٘مـــــــــد 
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ۆ  ۈ  چ   وأصؾ اًمِمٗم٤مقم٦م صم٤مسم٧م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ڃ  چ  چ  چ  چ ، وىمقًمف: {٢٥٥انبمرة: } چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ 

 .{٢٢األَبياء: } چ چ 

أُم٤م ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمتـل جيـ٥م قمـغم اعمٙمٚمـػ ذقمـ٤ًم اقمت٘م٤مدهـ٤م.. 

وم٘مد دل قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وومّمٚمتٝم٤م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٙمثػمة، ومٛمـ 

 .{٩٧اإلسراء: } چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    چ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ًػمه اًمذي مجٕمف اًمِمٞمخ حمٛمـد سمــ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد ذيمر هذه أي٦م يمام ذم شمٗم

)أن ي٘مٞمٛمــؽ رسمــؽ ُم٘م٤مُمــ٤ًم  هـــ(، ىمــ٤مل:817يٕم٘مــقب اًمٗمــػموز أسمــ٤مدي اعمتــقرم ؾمــٜم٦م )

حمٛمقدًا، ُم٘م٤مم اًمِمٗم٤مقم٦م حيٛمدك إوًمقن وأظمرون(اهــ، وسمٜمحـق ذًمـؽ ىمـ٤مل جم٤مهـد 

 واًمٓمؼمي وهمػممه٤م ُمـ أهؾ اًمتٗمًػم.

٘مـ٤مم اعمحٛمـقد واعمراد سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ذم أي٦م.. اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمـك اًمتـل هـل أول  اعم

اًمذي حيٛمده ومٞمف إوًمقن وأظمرون، وآظمـره أي: اعم٘مـ٤مم اعمحٛمـقد.. قمٜمـد اؾمـت٘مرار 

 أهؾ اجلٜم٦م ذم اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر ذم اًمٜم٤مر.

ـْ وم ِل   َأن   اهلل قَمٜمْفُ  َريِضَ  َأَٟمسٍ  َٕم ٌَُس :))ىَم٤مَل  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  َصغم   اًمٜمٌ   اعْم١ُْمُِمٜمُـقنَ  حُيْ

قا طَمت ك ٦مِ اًْمِ٘مَٞم٤مُمَ  َيْقمَ  ٜمَـ٤م إمَِم  اؾْمَتِْمـَٗمْٕمٜم٤َم ًَمـقْ  وَمَٞمُ٘مقًُمـقنَ  سمِـَذًمَِؽ  هُيِٛمُّ حُيٜمَـ٤م َرسمِّ ـْ  وَمػُمِ  َُمَٙم٤مٟمِٜمَـ٤م ُِمـ

 َوَأؾْمـَجدَ  ضَمٜم َتـفُ  َوَأؾْمـَٙمٜمََؽ  اهلل سمَِٞمـِدهِ  ظَمَٚمَ٘مَؽ  اًمٜم ٤مسِ  َأسُمق آَدمُ  َأْٟم٧َم  وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  آَدمَ  وَمَٞم٠ْمشُمقنَ 

  يُمؾِّ   ؾْماَمءَ أَ  َوقَمٚم َٛمَؽ   َُماَلِئَٙمَتفُ  ًَمَؽ 
ٍ
ء ـْ  ُيِرحَيٜم٤َم طَمت ك  َرسمَِّؽ  قِمٜمْدَ   ًَمٜم٤َم ًمَِتِْمَٗمعْ   َرْ   َُمَٙم٤مٟمِٜم٤َم ُِم

                                                 

 (.429اٟمٔمر: اًمٌٞمجقري ) (1)



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

31 

........................................................................................... 
 اًمنمح  

٧ُم  وَمَٞمُ٘مقُل  ىَم٤مَل  َهَذا ًْ تِل ٞمَئَتفُ ظَمٓمِ  َوَيْذيُمرُ  ىَم٤مَل  ُهٜم٤َميُمؿْ  ًَم ـْ  َأيْمَٚمفُ  َأَص٤مَب  اًم  َجَرةِ  ُِم  َوىَمدْ  اًمِم 

ـْ  قَمٜمَْٝم٤م هُنَِل  َل  ٤مً ُٟمقطم اْئُتقا َوًَمِٙم َْرضِ  َأْهؾِ  اهلل إمَِم  سَمَٕمَثفُ  َٟمٌِل   َأو  ْٕ  وَمَٞمُ٘مقُل  ٤مً ُٟمقطم وَمَٞم٠ْمشُمقنَ  ا

٧ُم  ًْ تِل ظَمٓمِٞمَئَتفُ  َوَيْذيُمرُ  ُهٜم٤َميُمؿْ  ًَم فُ  ؾُم١َماًَمفُ  َأَص٤مَب  اًم  ـْ  قِمْٚمؿٍ  ػْمِ سمِٖمَ  َرسم   إسِْمَراِهٞمؿَ  اْئُتقا َوًَمِٙم

ـِ  ظَمِٚمٞمَؾ  مْحَ ٧ُم  إيِنِّ  وَمَٞمُ٘مقُل  إسِْمَراِهٞمؿَ  وَمَٞم٠ْمشُمقنَ  ىَم٤مَل  اًمر  ًْ  يَمِٚماَمٍت  صَماَلَث  َوَيْذيُمرُ  ُهٜم٤َميُمؿْ  ًَم

ـ   ـْ  يَمَذهَبُ ٌْد ُُمقؾَمك اْئُتقا َوًَمِٙم َٛمفُ  اهلل اًمت ْقَراةَ  آشَم٤مهُ  اً قَم سَمفُ  َويَمٚم   وَمَٞم٠ْمشُمقنَ  ىَم٤مَل  ٤مً َٟمِجٞمّ  َوىَمر 

٧ُم  إيِنِّ  وَمَٞمُ٘مقُل  ُُمقؾَمك ًْ تِل ظَمٓمِٞمَئَتفُ  َوَيْذيُمرُ  ُهٜم٤َميُمؿْ  ًَم ـْ  اًمٜم ْٗمَس  ىَمْتَٚمفُ  َأَص٤مَب  اًم   اْئُتقا َوًَمِٙم

ك ًَ ٌْدَ  قِمٞم ك وَمَٞم٠ْمشُمقنَ  ىَم٤مَل  اهلل َويَمِٚمَٛمَتفُ  َوُروَح  اهلل َوَرؾُمقًَمفُ  قَم ًَ ٧ُم  وَمَٞمُ٘مقُل  قِمٞم ًْ  ُهٜم٤َميُمؿْ  ًَم

ـْ  د ْئُتقاا َوًَمِٙم ٌْد اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  َصغم   اً حُمَٛم  مَ  َُم٤م اهلل ًَمفُ  هَمَٗمرَ  اً قَم ـْ  شَمَ٘مد  رَ  َوَُم٤م َذْٟمٌِفِ  ُِم  شَم٠َمظم 

 وَمَٞمَدقُمٜمِل اً ؾَم٤مضِمد َوىَمْٕم٧ُم  َرَأْيُتفُ  وَم٢مَِذا قَمَٚمْٞمفِ  زِم  وَمُٞم١ْمَذنُ  َداِرهِ  ذِم  َريبِّ  قَمغَم  وَم٠َمؾْمَت٠ْمِذنُ  وَمَٞم٠ْمشُمقيِن 

دُ  اْروَمعْ  وَمَٞمُ٘مقُل  َيَدقَمٜمِل  َأنْ اهلل ؿَم٤مءَ  َُم٤م َٛمعْ  َوىُمْؾ  حُمَٛم  ًْ عْ  َواؿْمَٗمعْ  ُي  ىَم٤مَل  شُمْٕمطَ  َوؾَمْؾ  شُمَِمٗم 

  َريبِّ  قَمغَم  وَم٠ُمصْمٜمِل َرْأِد  وَم٠َمْروَمعُ 
ٍ
ِٛمٞمدٍ  سمَِثٜم٤َمء ُٛمٜمِٞمفِ  َوحَتْ  وَم٠َمظْمُرُج  اً طَمدّ  زِم  وَمَٞمُحدُّ  َأؿْمَٗمعُ  صُمؿ   ُيَٕمٚمِّ

ـْ  وَم٠ُمظْمِرضُمُٝمؿْ  وَم٠َمظْمُرُج  َيُ٘مقُل  ٤مً َأْيْم َوؾَمِٛمْٕمُتفُ  ىَمَت٤مَدةُ  ٤مَل ىمَ  اجْلَٜم ٦مَ  وَم٠ُمْدظِمُٚمُٝمؿْ   اًمٜم ٤مرِ  ُِم

 َرَأْيُتفُ  وَم٢مَِذا قَمَٚمْٞمفِ  زِم  وَمُٞم١ْمَذنُ  َداِرهِ  ذِم  َريبِّ  قَمغَم  وَم٠َمؾْمَت٠ْمِذنُ  اًمث ٤مٟمَِٞم٦مَ  َأقُمقدُ  صُمؿ   اجْلَٜم ٦مَ  َوُأْدظِمُٚمُٝمؿْ 

دُ  اْروَمعْ  َيُ٘مقُل  صُمؿ   َيَدقَمٜمِل اهلل َأنْ  ءَ ؿَم٤م َُم٤م وَمَٞمَدقُمٜمِل اً ؾَم٤مضِمد َوىَمْٕم٧ُم  َٛمعْ  َوىُمْؾ  حُمَٛم  ًْ  ُي

عْ  َواؿْمَٗمعْ    َريبِّ  قَمغَم  وَم٠ُمصْمٜمِل َرْأِد  وَم٠َمْروَمعُ  ىَم٤مَل  شُمْٕمطَ  َوؾَمْؾ  شُمَِمٗم 
ٍ
ِٛمٞمدٍ  سمَِثٜم٤َمء ُٛمٜمِٞمفِ  َوحَتْ  ىَم٤مَل  ُيَٕمٚمِّ

 وَم٠َمظْمُرُج  َيُ٘مقُل  َوؾَمِٛمْٕمُتفُ  ىَمَت٤مَدةُ  ىَم٤مَل  اجْلَٜم ٦مَ  وَم٠ُمْدظِمُٚمُٝمؿْ  وَم٠َمظْمُرُج  اً طَمدّ  زِم  وَمَٞمُحدُّ  َأؿْمَٗمعُ  صُمؿ  

ـْ  وَم٠ُمظْمِرضُمُٝمؿْ   وَمُٞم١ْمَذنُ  َداِرهِ  ذِم  َريبِّ  قَمغَم  وَم٠َمؾْمَت٠ْمِذنُ  اًمث ٤مًمَِث٦مَ  َأقُمقدُ  صُمؿ   اجْلَٜم ٦مَ  َوُأْدظِمُٚمُٝمؿْ  اًمٜم ٤مرِ  ُِم

دُ  اْروَمعْ  َيُ٘مقُل  صُمؿ   َيَدقَمٜمِل اهلل َأنْ  ؿَم٤مءَ  َُم٤م وَمَٞمَدقُمٜمِل اً ؾَم٤مضِمد َوىَمْٕم٧ُم  َرَأْيُتفُ  وَم٢مَِذا قَمَٚمْٞمفِ  زِم   حُمَٛم 

َٛمعْ  َوىُمْؾ  ًْ عْ  َواؿْمَٗمعْ  ُي   َريبِّ  قَمغَم  وَم٠ُمصْمٜمِل َرْأِد  وَم٠َمْروَمعُ  ىَم٤مَل  شُمْٕمَٓمفْ  َوؾَمْؾ  شُمَِمٗم 
ٍ
ِٛمٞمدٍ  سمَِثٜم٤َمء   َوحَتْ
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ُٛمٜمِٞمفِ   ؾَمـِٛمْٕمُتفُ  َوىَمـدْ  ىَمَتـ٤مَدةُ  ىَم٤مَل  اجْلَٜم ٦مَ  وَم٠ُمْدظِمُٚمُٝمؿْ  وَم٠َمظْمُرُج  اً طَمدّ  زِم  وَمَٞمُحدُّ  َأؿْمَٗمعُ  صُمؿ   ىَم٤مَل  ُيَٕمٚمِّ

ـْ  وَم٠ُمظْمِرضُمُٝمؿْ  ،وَم٠َمظْمُرُج  َيُ٘مقُل  ٦مَ  َوُأْدظِمُٚمُٝمؿْ  اًمٜم ٤مرِ  ُِم ٌَْ٘مـك َُمـ٤م طَمت ـك اجْلَٜمـ  ٤مرِ  ذِم  َي ٓ   اًمٜمـ  ـْ  إِ  َُمـ

فُ  ًَ ٌَ َي٦مَ  َهِذهِ  شَماَل  صُمؿ   :ىَم٤مَل  ((اخْلُُٚمقدُ  قَمَٚمْٞمفِ  أي: َوضَم٥َم  اًْمُ٘مْرآنُ  طَم ْٔ  ا

 {٩٧اإلسراء: } چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    چ 

ِذي اعْمَْحُٛمقدُ  اعْمََ٘م٤ممُ  َوَهَذا :ىَم٤مَل  ضمـف . أظمراهلل قَمَٚمْٞمـِف َوؾَمـٚم ؿَ  َصـغم   َٟمٌِٞمُُّٙمؿْ  ُوقِمَدهُ  اًم 

 اًمٌخ٤مري.

ه٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمامء  وًمرؾمقًمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿمٗم٤مقم٤مت يمثػمة قمد 

 إمم صمامن ؿمٗم٤مقم٤مت، دًّم٧م قمٚمٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م اًمنميػ، وهل:

: اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك )اعم٘م٤مم اعمحٛمقد اعمت٘مدم ذيمره(، وهـل ؿمـٗم٤مقمتف ًمٙمـؾ إولم

ٝمــؿ ُمـــ أرض اخلالئــؼ إلراطمــتٝمؿ ُمـــ ـمــقل اعمقىمــػ يــقم اًم٘مٞم٤مُمــ٦م، ومٞمِمــٗمع ذم ٟم٘مٚم

 اعمحنم ًمٞمٌدأ طم٤ًمهبؿ.

: ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم إدظم٤مل ىمقم اجلٜم٦م سمٖمػم طمًـ٤مب، ومٕمــ ايمثوكقي

ريض اهلل قمٜمف قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم الدي٨م اًمٓمقيؾ إمم  ُهَرْيَرة َأيِب 

تِل وَم٠َمىُمقُل أن ىم٤مل:)) تِل َربِّ  َي٤م ُأُم  تِل َربِّ  َي٤م ُأُم  ـدُ  َيـ٤م وَمُٞمَ٘مـ٤مُل  َربِّ  َيـ٤م ُأُم  ـْ  َأْدظِمـْؾ  حُمَٛم   ُِمـ

تَِؽ  ـْ  ُأُم  ٤مَب  َٓ  َُم ًَ ـْ  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  طِم ٤ٌَمِب  ُِم ـِ  اًْم َْيَٛم ْٕ ـْ  ا يَم٤مءُ  َوُهؿْ  اجْلَٜم ٦مِ  َأسْمَقاِب  ُِم ٤مسِ  ُذَ  اًمٜمـ 

ـْ  َذًمَِؽ  ؾِمَقى ومِٞماَم  سَْمَقاِب  ُِم ْٕ ِذي ىَم٤مَل  صُمؿ   ا ـ سَمـلْمَ  َُمـ٤م إِن   سمَِٞمـِدهِ  َٟمْٗمِزـ َواًم  ـْ  اقَملْمِ اعْمٍِْمَ  ُِمـ

ـ٦مَ  سَمـلْمَ  يَماَم  اجْلَٜم ٦مِ  َُمَّم٤مِريعِ  ـ٦مَ  سَمـلْمَ  يَمـاَم  َأوْ  َومِحْـػَمَ  َُمٙم  ـى َُمٙم  (( أظمرضمـف اًمٌخـ٤مري َوسُمٍْمَ

 وُمًٚمؿ.
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اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم سمٕمض ُمـ اؾمتحؼ دظمقل اًمٜم٤مر سمذٟمقسمف : ؿمٗم٤مقمتف صغم ايمثويمثي

 أن ٓ يدظمٚمٝم٤م.

وىمد أٟمٙمر اعمٕمتزًم٦م هذه اًمِمـٗم٤مقم٦م، وطمجـتٝمؿ طمـدي٨م )ٓ شمٜمـ٤مل ؿمـٗم٤مقمتل أهـؾ 

وقمـغم شم٘مـدير صـحتف.. وم٢مٟمـف  اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُمتل(، وهـق طمـدي٨م ُمقوـقع سم٤مشمٗمـ٤مق،

ـْ حيٛمؾ قمغم ُمـ ارشمد ُمٜمٝمؿ، وىمد ورد ُم٤م يـدل قمـغم قمٙمًـف وم ـِ  َأَٟمـسِ  َٕمـ   َُم٤مًمِـٍؽ  سْمـ

َْهـؾِ  ؿَمـَٗم٤مقَمتِل:))اهلل قَمَٚمْٞمـِف َوؾَمـٚم ؿَ  اهلل َصغم   َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ٌَـ٤مِئرِ  ِٕ ـْ  اًْمَٙم تِـل ُِمـ (( ُأُم 

 أظمرضمف أمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي واًمٓمؼماين وهمػمهؿ.

 قمٌد: ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم إظمراج اعُمَقطِمديـ ُمـ اًمٜم٤مر، ومٕمـ ايمرازمعي

ــ٤مَل  :ىمــ٤مل قمــٜمٝمام اهلل ريض اًمٕمــ٤مي ـسمــ قمٛمــرو سمـــ اهلل ــِف  اهلل َصــغم   َرؾُمــقُل  ىَم اهلل قَمَٚمْٞم

 اهللَ  قاُّم قمَ  اَم سمِ  اهللَ َٓ إِ  ؿْ هُ دَ دَ قمَ  َِم حُيْ  َٓ  ـْ ُمَ  ٤مرَ اًمٜم   ٦مِ ٚمِ ٌْ اًم٘مِ  هِ ذِ هَ  ؾِ هْ أَ  ـْ ُمِ  ُؾ ظُم دْ يَ :))َوؾَمٚم ؿَ 

ــ ذِم  زِم  نُ ذَ ١مْ ُٞمــومَ  ،فُ َتــ٤مقمَ ـمَ  قاٗمُ ٤مًمَ ظَمــوَ  فِ تِ ٞمَ ِّمــٕمْ ُمَ  غمقَمــ ءواؽَمَ اضْمــوَ   اهللِ غَم قَمــ لٜمِ صمْ ٠مُ وَمــ ،٦مِ ٤مقمَ ٗمَ اًمِم 

(( أظمرضمف عْ ٗم  َِم شمُ  عْ ٗمَ اؿْم وَ  فُ ٓمَ ٕمْ شمُ  ْؾ ؾَم وَ  َؽ ؾَم أْ رَ  عْ ومَ ارْ  ٤مُل ٘مَ ٞمُ ومَ  ،اَمً ٤مئِ ىمَ  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  لٜمِ صمْ أُ  اَم يمَ  اً دَ ٤مضمِ ؾَم 

 اًمٓمؼماين.

 : ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم زي٤مدة اًمدرضم٤مت ًمٌٕمض أهؾ اجلٜم٦م.اخلومسي

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم مج٤مقم٦م ُمــ صـٚمح٤مء أُمتـف ًمٞمتجـ٤موز : ؿمٗم٤مقمتف صغم اهللايمسودؽمي

 اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ذم شم٘مّمػمهؿ ذم اًمٓم٤مقم٤مت.
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ٙمٗمـ٤مر : ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم سمٕمض ُمـ ظمٚمِّد ذم اًمٜم٤مر ُمــ اًمايمسوزمعي

 وَمَٚمام  أن خُيٗمػ قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب ذم أوىم٤مت خمّمقص٦م يم٠ميب هل٥م، وم٘مد ضم٤مء ذم اًمٌخ٤مري )

ٌَـ٦مٍ طمِ  سمنَِمِّ  َأْهِٚمفِ  سَمْٕمُض  ُأِرَيفُ  هَل٥ٍَم  َأسُمق َُم٤مَت  ْ  هَلَـ٥ٍم  َأسُمـق ىَمـ٤مَل  ًَمِ٘مٞمـ٧َم  َُمـ٤مَذا ًَمـفُ  ىَمـ٤مَل  ٞم  َأًْمـَؼ  مَل

٦ٌَمَ صمُ  سمَِٕمَت٤مىَمتِل َهِذهِ  ذِم  ؾُمِ٘مٞم٧ُم  َأينِّ  هَمػْمَ  سَمْٕمَديُمؿْ  ( والٞم٦ٌم: ال٤مل، أي سمنم طم٤مل، ىم٤مل ذم َقْي

 أن اًمًـٝمٞمكم وذيمر اًمٗم٤مقمؾ قمـ اًمٜم٤مئ٥م أٟمف قمغم سم٤مًمرومع أهٚمف سمٕمض ىمقًمفومتح اًم٤ٌمري:)

 ًم٘مٞمـ٧م ُمـ٤م وم٘مـ٤مل طم٤مل ذ ذم طمقل سمٕمد ُمٜم٤مُمل ذم رأيتف هل٥م أسمق ُم٤مت عم٤م ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس

 صـغم ٌـلاًمٜم أن وذًمـؽ ىمـ٤مل ،اصمٜملم يقم يمؾ قمٜمل خيٗمػ اًمٕمذاب أن ٓإ راطم٦م سمٕمديمؿ

 سمٛمقًمـــده هلـــ٥م أسمـــ٤م سمنمـــت صمقيٌـــ٦م ويم٤مٟمـــ٧م آصمٜمـــلم يـــقم وًمـــد ؾمـــٚمؿ و قمٚمٞمـــف اهلل

 (اهـ.وم٤مقمت٘مٝم٤م

: ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم أـمٗم٤مل اعمنميملم أن ٓ يٕمذسمقا، وهـذا ايمثومـي

 قمٜمد ُمـ ىم٤مل أهنؿ ذم اًمٜم٤مر، وإٓ وم٤مًمّمحٞمح أهنؿ ذم اجلٜم٦م.

ٞمف وؾمٚمؿ، يم٤مٕٟمٌٞمـ٤مء واعمالئٙمـ٦م وهٜم٤مك ؿمٗم٤مقم٤مت أظمرى ًمٖمػم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚم

واًمّمح٤مسم٦م واًمِمٝمداء واًمٕمٚمامء اًمٕمـ٤مُمٚملم وإوًمٞمـ٤مء، وم٤مًمقاطمـد ُمــ هـ١مٓء يِمـٗمع ذم 

ـْ أرسم٤مب اًمٙم٤ٌمئر قمغم ىمدر ُم٘م٤مُمف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، وم ـفُ    ُأَُم٤مَُمـ٦مَ  َأيِب  َٕم  َرؾُمـقَل  ؾَمـِٛمعَ  َأٟم 

ـ  :))َيُ٘مـقُل  اهلل قَمَٚمْٞمـِف َوؾَمـٚم ؿَ  اهلل َصغم   ٦مَ اجْلَ  ًَمَٞمـْدظُمَٚم  ُِمْثـُؾ  سمِٜمٌَِـل   ًَمـْٞمَس  َرضُمـؾٍ  سمَِِمـَٗم٤مقَم٦مِ  ٜمـ 

(( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد، ورسمٞمٕم٦م وُمي أيمـؼم َوُُمَيَ  َرسمِٞمَٕم٦مَ  اْلَٞم لْمِ  َأطَمدِ  ُِمْثُؾ  َأوْ  اْلَٞم لْمِ 

 ىمٌٞمٚمتلم ذم اًمٕمرب ُمـ طمٞم٨م اًمٕمدد.

                                                 

 (.9/164اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري ) (1)

 (.416اٟمٔمر: اًمٌٞمجقري ) (2)
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ـْ و ــ ــدِ  قَم ٌْ ـِ  قَم ــ   َأيِب  اهلل سْم
ِ
ــْدقَم٤مء ــفُ   اجْلَ ــل   ؾَمــِٛمعَ  َأٟم  ِ ــٚم ؿَ  َصــغم   اًمٜمٌ  ــِف َوؾَم  اهلل قَمَٚمْٞم

ـ  :))َيُ٘مقُل  ـْ  َرضُمؾٍ  سمَِِمَٗم٤مقَم٦مِ  اجْلَٜم ٦مَ  ًَمَٞمْدظُمَٚم تِل ُِم ـْ  َأيْمَثرُ  ُأُم   َرؾُمـقَل  َيـ٤م وَمَ٘مـ٤مًُمقا مَتِـٞمؿٍ  سَمٜمِل ُِم

 (( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.ؾِمَقأي: ؾِمَقاَي  ىَم٤مَل  اهلل ؾِمَقاكَ 

ـْ و ـْ  إِن  :))ىَم٤مَل  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهلل َصغم   َرؾُمقَل  َأن    اخْلُْدِريِّ  ؾَمِٕمٞمدٍ  َأيِب  قَم  ُِم

تِـل ـْ  ُأُم  ـْ  ًمِْٚمِٗمَئـ٤ممِ  َيِْمــَٗمعُ  َُمــ ـْ  َوُِمـٜمُْٝمؿْ  اًمٜم ــ٤مسِ  ُِمــ ـْ  َوُِمــٜمُْٝمؿْ  ًمِْٚمَ٘مٌِٞمَٚمـ٦مِ  َيِْمــَٗمعُ  َُمــ  َٗمعُ َيِْمــ َُمــ

٦ٌَمِ  ـْ  َوُِمٜمُْٝمؿْ  ًمِْٚمَٕمَّم ضُمؾِ  َيِْمَٗمعُ  َُم  (( أظمرضمف اًمؽمُمذي.اجْلَٜم ٦مَ  َيْدظُمُٚمقا طَمت ك ًمِٚمر 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

ــــ٤مرِ  ـــــ ُمرشم٣مــــ إظمٞم ــــػمُه ُم  وهم

 

 

ـــ٤مرِ   يِمـــٗمْع يمـــام ىمـــد ضمـــ٤مَء ذم إظمٌ

وؿمٗم٤مقم٦م اعمالئٙم٦م شمٙمقن قمغم اًمؽمشمٞم٥م: وم٠موهلؿ ضمؼميؾ، وآظمرهؿ اًمتًـٕم٦م قمنمـ  

 ر.اًمتل قمغم اًمٜم٤م

وهذه اًمِمٗم٤مقم٤مت ُمـ همػمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صم٤مسمت٦م سمـ٤مًمٜمص يمـام ذم الـدي٨م 

 اعمت٘مدم قمٜمد ُمًٚمؿ، وجمٛمع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م.

 الٛمٞمـدة،وهق ي٘م٤مل ذم إصؾ عمـ يمثر محد اًمٜم٤مس ًمف ًمٙمثرة ظمّمـ٤مًمف (، حمؿد)

 وهق هٜم٤م قمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

(، رمحــي يمؾعــوظمكمسمٕمثــف ؾمــٌح٤مٟمف وشمٕمــ٤ممم ) ( ُمـــ ىِمٌــؾ اهلل شمٕمــ٤ممم،اظمبعــقث)

ُـّ  هؿ اإلٟمُس  قنَ ٛمُ ـواًمٕم٤مًمَ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ى اهلل شمٕم٤مممقَ ُم٤م ؾِم  يمؾُّ  ؿْ هُ  :، وىمٞمؾواعمالئٙم٦مُ  واجل

 .{١٠٩األَبياء: } ژک  ک  گ         گ  گ       ژ 
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وىمٞمؾ: هؿ ذم ُم٘م٤مم وهؿ اعم١مُمٜمقن ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ واعمٓمٚم٥م، (، وفمعم آيمف) 

اًمدقم٤مء يمؾ ُم١مُمـ وًمق قم٤مي، وذم ُم٘م٤مم اًمثٜم٤مء يمؾ ُم١مُمـ شم٘مل، ىم٤مل ذم إقم٤مٟم٦م 

  إمم أطمقج ٟمفٕ :قم٤مصٞم٤م يم٤من وًمق أي( ُم١مُمـ يمؾ هؿ وىمٞمؾ: ىمقًمف) اًمٓم٤مًمٌلم:))

 ٗمٞمدي، (شم٘مل يمؾ حمٛمد آل) وهق اًمْمٕمٞمػ، سم٤مخلؼم شمٕمٚمٞمٚمف ًمٙمـ :همػمه ُمـ اًمدقم٤مء

 أول وهق اًمنمك، قمـ اًمت٘مل سم٤مًمت٘مل يراد أن إٓ اًمٕم٤مي سمٖمػم اعم١مُمـ ختّمٞمص

 .اًمت٘مقى ُمراشم٥م

 اًمدقم٤مء، سمٛم٘م٤مم ظم٤مص اًم٘مٞمؾ هذا أن اعمِمتٝمر( وٟمحقه اًمدقم٤مء ُم٘م٤مم ذم أي ىمقًمف)

 .يٜم٤مؾمٌٝم٤م سمام ومن وآ اًم٘مريٜم٦م، قمدم قمٜمد اخلالف وحمؾ

 أل شمٗمًػم اًمدقم٤مء ُم٘م٤مم ذم اًمالئؼ أن ُمـ اؿمتٝمر وُم٤م: ٤مناًمّمٌ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل

 .اًمتٗمّمٞمؾ قمٜمدي اعمتجف سمؾ سم٢مـمالىمف، أىمقل ًم٧ًم آشم٤ٌمع، سمٕمٛمقم

: ٟمحق قمٚمٞمٝمؿ، محؾ سمٞمتف سم٠مهؾ أل شمٗمًػم يًتدقمل ُم٤م اًمٕم٤ٌمرة ذم يم٤من وم٢من

 وـمٝمرهتؿ اًمرضمس قمٜمٝمؿ أذه٧ٌم اًمذيـ حمٛمد آل وقمغم حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمٝمؿ

 .شمٓمٝمػما

 ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمٝمؿ: ٟمحق قمٚمٞمٝمؿ، محؾ شم٘مٞم٤مءسم٤مٕ أل شمٗمًػم يًتدقمل وُم٤م

 .أهارك طمج٥م هلؿ ويمِمٗم٧م سم٠مٟمقارك ىمٚمقهبؿ تُمأل اًمذيـ حمٛمد آل وقمغم حمٛمد

 وقمغم حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمٝمؿ: ٟمحق شم٤ٌمع،إ قمغم محؾ ذيمر مم٤م ظمٚم٧م وم٢من

 .(( اهـيمراُمتؽ دار وأهؾ ضمٜمتؽ ؾمٙم٤من حمٛمد آل

                                                 

 (.1/173(، وطم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز )1/13اٟمٔمر: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) (1)
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 ........................................................................ ٚؾشب٘ أطيعري
 اًمنمح  

 اًمٜمٌل   َل ًم٘مِ  ـْ ، واًمّمح٤ميب هق: ُمَ ص٤مطم٥ٍم  مجعُ (، واًمّمح٥م وصحبف أمجعكم) 

سمف  ـٌ ١مُمِ ذم طمٞم٤مشمف قمغم إرض وهق ُمُ  ؿ سمٕمد اًمٌٕمث٦م ي٘مٔم٦مً وؾمٚمّ وآًمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

ومٞمف  قمغم اًمِمخص صح٤ميب إٓ إذا اضمتٛمٕم٧ْم  ُؼ ٤م ٓ ٟمٓمٚمِ ٜمسمٛمٕمٜمك أٟمّ  قمغم اإليامن، وُم٤مَت 

 اًمنموط اًمت٤مًمٞم٦م: 

وؾمـٚمؿ، وٓ شمِمـؽمط اًمرؤيـ٦م ًمـف صـغم وآًمف ل سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف يٚمت٘مِ  أنْ  ـ1

اًمٜمٌـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف  ومل  َل اهلل اسمــ أم ُمٙمتـقم ًمِ٘مـ قمٌد وؾمٚمؿ، وم٢منّ وآًمف قمٚمٞمف  اهلل

ّٕن اًمٜمٌـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف : سمٍمه وًمٙمٜمـف صـح٤ميب ضمٚمٞمـؾ ّػ ف ىمد يمُ ٕٟمّ  :هُ رَ يَ 

 وؾمٚمؿ رآه.

 يٙمقن اًمٚم٘م٤مء سمٕمد اًمٌٕمث٦م. أنْ  ـ2

وؾمٚمؿ ٓ سمٕمـد ُمقشمـف وآًمف يٙمقن اًمٚم٘م٤مء ي٘مٔم٦م وذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف  أنْ  ـ3

وؾمـٚمؿ ذم طمٞم٤مشمـف وًمٙمٜمـف ذم وآًمف راءه صغم اهلل قمٚمٞمف  ـْ طمٞم٤مشمف ذم اعمٜم٤مم، ومٛمَ  وٓ ذم

 .ٞم٤مً ك صح٤مسمِ ًٛمّ اًمٜمقم ٓ يُ 

 إرض ٓ ذم اًمًامء. يٙمقن اًمٚم٘م٤مء ذم أنْ  ـ4

 .سمٜمٌقشمف ـٌ يٚمت٘مل سمف وهق ُم١مُمِ  أنْ  ـ5

 ، وهق ذط ًمدوام اًمّمح٦ٌم.يٛمقت قمغم اإليامن أنْ  ـ6

ذم ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك سمـ ُمريؿ وؾمٞمدٟم٤م  ٝم٤م ىمد اضمتٛمٕم٧ْم هذه اًمنموط يمٚمّ  وأقمٚمؿ أنّ 

 وؾمٚمؿ ذم وآًمف اضمتٛمٕمقا سمف صغم اهلل قمٚمٞمف   إدريس وؾمٞمدٟم٤م اخلي قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم طملم
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 اًمنمح  

أصح٤مسمف صغم  ـْ ُمِ  ونَ ٕمد  ٝمؿ يُ ومٙمٚمّ سم٤مٕرواح وإضم٤ًمد، ًمٞمٚم٦م اإلهاء  سمٞم٧م اعم٘مدس

وسمف يٚمٖمز ومٞم٘م٤مل ًمٜم٤م: صح٤مسم٦م أومْمؾ ُمـ أيب سمٙمر  .: ٕهنؿ أطمٞم٤مءوؾمٚمؿوآًمف اهلل قمٚمٞمف 

 اًمّمديؼ.

 :فائدة 

، واؾمٛمف ْت إٓ اظمّي  قمغم أرضٍ  ف ُم٤م ضمٚمَس ؾمٞمدٟم٤م اخلي هبذا آؾمؿ ٕٟمّ ل ٛمّ ؾُم  

ٙم٤من سمٗمتح اًم٤ٌمء وؾمٙمقن اًمالم سمٕمده٤م ُمثٜم٤مة حتتٞم٦م وومتح اعمٞمؿ وؾمٙمقن ٚمْ ٞم٤م سمـ ُمَ ٚمْ ال٘مٞم٘مل سمَ 

اؾمـٛمف واؾمـؿ أسمٞمـف دظمـؾ اجلٜمـ٦م، يمـام ذيمـر ذًمـؽ  َف قمرَ  ـْ ُمَ  اًمالم وآظمره ٟمقن، وىمٞمؾ أنّ 

 اسمـ ىم٤مؾمؿ قمغم أيب ؿمج٤مع. اإلُم٤مم اًمٌٞمجقري ذم طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح

 :تنبيه 

(، واًمت٤مسمٕمل هق: ُمـ ًم٘مل صح٤مسمٞم٤ًم، واظمتٚمٗمقا ذم وفمعم مـ سمبعفؿ زمنضمسون)

ُم٠ًمًم٦م صحٌتف، هؾ شمِمؽمط، أم أٟمف شمٙمٗمل جمرد اًمرؤي٦م وم٘مط يم٤مًمّمح٤ميب؟، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ 

 سمٛمجرد رؤي٦م اًمّمح٤ميب، يمام اشمٗم٘مقا ذم إـمالق اؾمؿ اًمّمح٤ميب  قاٙمتٗمسم٤مؿمؽماـمٝم٤م، ومل ي

صغم اهلل قمٚمٞمف اًمٗمرق أقمٔمؿ، ًمنمف رؤيتف  وىم٤مًمقا: ،صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ُمـ رآه

 ؾمٚمؿ.

 وىم٤مل آظمرون: أٟمف يٙمٗمل جمرد اًمرؤي٦م وم٘مط دون اًمّمح٦ٌم.

وي٘م٤مل ًمف  لاًمت٤مسمٕمىم٤مل اًمًخ٤موي ذم )اًمٖم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م(: ))

 ن مل شمقضمد اًمٚم٘م٤مء وإ ليٙمٗم :وىمٞمؾ ،ىم٤مًمف اخلٓمٞم٥م شم٤مسمع هق ُمـ صح٥م اًمّمح٤ميب أيْم٤مً 
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 .إزي ّٜٛ ايدٜٔ
 اًمنمح  

ٓىمتْم٤مء ًمٗمظ اًمّمح٦ٌم أزيد  :سمؾ هق هٜم٤م أومم :قمغم اًمّمح٤ميب اًمّمح٦ٌم اًمٕمرومٞم٦م ىمٞم٤مؾم٤مً 

 وهق اًمذى قمٚمٞمف قمٛمؾ إيمثريـ ،ُمٜمف

ويًت٠مٟمس ًمف سم٘مقًمف  (قمغم اًمّمقاب)وًمذا ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ  :إٟمف إفمٝمر ي:وىم٤مل اًمٜمقو

عم٤م  : الدي٨م..((سمك عمـ رأى ُمـ رآينوـمق ـمقسمك عمـ رآين)) :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ومٞمف ُمـ آىمتّم٤مر قمغم جمرد اًمرؤي٦م واًمتًقي٦م سمٞمٜمٝمام وًمٙمـ اؿمؽمط اسمـ طم٤ٌمن أن يٙمقن ذم

 (( اهـ.ؾمـ ُمـ حيٗمظ وم٢من يم٤من صٖمػما ومال

مجع شم٤مسمٕمل، وهق ُمـ اضمتٛمع  :واًمت٤مسمٕملموىم٤مل ذم )دًمٞمؾ اًمٗم٤مللم(: ))

واًمراضمح اًمث٤مين يمام  ؟أوًٓ ويٗمرق ٤ميب؟ وهؾ يٙمتٗمل سم٠مدٟمك ُمدة يمام ذم اًمّمحسم٤مًمّمح٤ميب

 (( اهـ.شم٘مرر ذم يمت٥م أصقل اًمٗم٘مف

واظمتٚمٗمقا يمذًمؽ ذم اؿمؽماط اًمرواي٦م قمـ اًمّمح٤ميب هؾ شمِمؽمط ذم اًمت٤مسمٕمل أم ٓ؟ 

 وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: هل ذط، وىم٤مل آظمرون ًمٞم٧ًم ذط.

واعمراد سم٘مقًمف هٜم٤م: )وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن(: يمؾ ُمـ ؾم٤مر قمغم هنجف صغم اهلل 

 اىمتٗمك أصمره واؾمتـ سمًٜمتف وأصح٤مسمف.قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، و

 سمٛمٕمٜمك:   هٜم٤م  واًمديـ اًم٘مٞم٤مُم٦م،   يقم  وهق اجلزاء،  (، أي: يقم إلم يقم ايمديـ)

                                                 

ـْ َرآيِن((، ايمـَّوُر ُمْسؾاِمً  َٓ ََتَس  أظمرضمف اًمؽمُمذي سمٚمٗمظ: )) (1) ٓ سمزايمقن واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سمٚمٗمظ: )) َرآيِن َأْو َرَأى َم

زمخغم مو دام همقؽؿ مـ رآين وصوضمبـل واهلل ٓ سمزايمقن زمخغم مو دام همقؽؿ مـ رأى مـ رآين وصوضمى مـ 

مـ رآين و آمـ ؿمقزمك ظمـ رآين و ؿمقزمك ظمـ رأى مـ رآين و ظمـ رأى مـ رأى ((، وال٤ميمؿ سمٚمٗمظ: )) صوضمبـل

 ((.يب
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 ....................................................: .................................ٚبعد
 اًمنمح  

ٟمف يقم يدان ذم اًمٜم٤مس سم٠مقمامهلؿ يمام اجلزاء: وهلذا ؾمٛمل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٞمقم اًمديـ: وٕ

، وىمت٤مدُة {٤انفاححت: } چٺ  ٺ    ٺ     چ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ذم شمٗمًػمه ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم 

، يمام ذم شمٗمًػم {٢٠انصافاث: } چې  ى   ى   ائ  ائ چ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 اًمٓمؼمي.

(: هل يمٚمٛم٦م ي١مشمك هب٤م ًمالٟمت٘م٤مل ُمـ اؾمٚمقب إمم آظمر، وىمد أشمك هب٤م وزمعد)

 رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف اىمتداًء سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ؾمٚمؿ، وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا ي٠مشمقن  اعمّمٜمػ

ىم٤مل ذم )ُمِمٙم٤مة  سم٠مصٚمٝم٤م، وهق أُم٤م سمٕمد: سمدًمٞمؾ ًمزوم اًمٗم٤مء ذم ظمؼمه٤م هم٤مًم٤ًٌم،

ًمزم اًمٗم٤مء  –أي: أُم٤م سمٕمد  -وًمٙمقن اصٚمٝم٤م ذًمؽ  –أي: ًمالشم٤ٌمع  –اًمتٜمقير(: ))ًمذًمؽ 

  ٝمذا، أو أُم٤م سمٕمد وم٢من، أو اُم٤م سمٕمد وم٘مد(( اهـ.ذم ظمؼمه٤م هم٤مًم٤ًٌم، ومٞم٘مقًمقن: أُم٤م سمٕمد وم

وىم٤مل اًمؽمُمز ذم )طم٤مؿمٞمتف قمغم اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ(: ))وقُمِٚمؿ مم٤م شم٘مرر: أن 

 إومْمؾ آشمٞم٤من سمـ)أُم٤م سمٕمد( (( اهـ.

 وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم أول ُمـ ىم٤مهل٤م قمغم اىمقال، وهل:

ح (1 : ًمٙمـ ىم٤مل ذم أٟمف ٟمٌل اهلل داود قمٚمٞمف اًمًالم، وهق إىمرب، وىمد ُرضمِّ

 –أي: قمـ ؾمٞمدٟم٤م داود قمٚمٞمف اًمًالم  –اًمتحٗم٦م: ))وُيَردُّ سم٠مٟمف مل يث٧ٌم قمٜمف 

شَمَٙمُٚمٌؿ سمٖمػم ًمٖمتف، وومّمؾ اخلٓم٤مب اًمذي أوشمٞمف هق: ومّمؾ اخلّمقُم٦م، أو 

 همػمه٤م سمٙمالم ُمًتققم٥م جلٛمٞمع اعمٕمتؼمات ُمـ همػم إظمالل ُمٜمٝم٤م سمٌمء(( 

                                                 

 (.68اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)

 (.46ُمِمٙم٤مة اًمتٜمقير ) (2)

 (.1/138طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (3)
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 اًمنمح  

، وم٘م٤مل: ((اًمتحٗم٦م))وأضم٤مب قمـ ذًمؽ اًمنمواين ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم  اهـ،

جمرد هذا ٓ يرد ٟم٘مؾ اًمث٘م٤مت شمٙمٚمٛمف هبذا إُمر  :ي٘مقلأن))ًم٘م٤مئٍؾ 

 اهـ. ((ُمع أٟمف ىمد شمتقاومؼ اًمٚمٖم٤مت اخل٤مص ُمـ همػم ًمٖمتف ظمّمقص٤مً 

٤مدي اًمذي ي٘م٤مل: إٟمف أول ُمـ ىم٤مل: )اًمٌٞم ٜم٦م قمغم ىمس سمـ ؾم٤مقمدة إي (2

اعمدقمل واًمٞمٛملم قمغم ُمـ أٟمٙمر(، وأول ُمـ اشمٙم٠م قمغم قمّم٤م أو ىمقس أو 

ظمرج اًمٓمؼماين قمـ هم٤مًم٥م سمـ أسمجر ريض اهلل أؾمٞمػ قمٜمد اخلٓم٦ٌم، وىمد 

 عَم فمَ  ونَ ىمَ  فُ كَّ ! إِ  وً سَّ ومِ  اهللُ ؿَ ضمِ رَ قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ))

 ((. ؿَ قْ هِ اْ رَ زمْ إِ  ـِ زمْ  َؾ قْ فمِ اِم ؽْم إِ  يِبْ أَ  ـِ يْ دِ 

يمٕم٥م سمـ ًم١مي، ضمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ؾمٚمؿ، وهق اًمذي يم٤من جيٛمع  (3

ىمقُمف يقم اًمٕمروسم٦م، أي: يقم اجلٛمٕم٦م، ويذيمرهؿ سمٛمٌٕم٨م اًمٜمٌل صغم اهلل 

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ويم٤من ي٘مقل ذم ظُمٓمٌف: أُم٤م سمٕمد.

وٟمٓمؼ  يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من، اًمذي هق أول ُمـ شمٜمحٜمح سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م، (4

 سم٠مومّمحٝم٤م، وأسمٚمٖمٝم٤م، وأوضمزه٤م.

 ؾمح٤ٌمن سمـ وائؾ: ٕٟمف ىم٤مل: (5

 لٜمِـٟم  أَ  قنَ امُٟمـاًمٞمَ  لُّ الَ  ؿَ ٚمِ قمَ  دْ ٘مَ ًمَ 

 

 ٤مٝمَ ٌُ ٞمْ ٓمِ  ظَم يّن أَ ( دُ ٤م سمٕمْ )أُمّ  ٧ُم ٚمْ ا ىمُ ذَ إِ 

 

 

 وذم هذه اخلٛم٦ًم إىمقال ٟمٔمؿ سمٕمْمٝمؿ، وم٘م٤مل:

 

                                                 

 (.1/31حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (1)

 (.1/31اًمتحٗم٦م ) (2)
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

 الً ىمـ٤مئِ  يم٤منَ  ـْ ُمَ  ٤م سمٕمدُ أُمّ  ُػ ى اخلٚمْ رَ ضَم 

 

ـــٝمَ  ــًمــ ًَ ـــقالٍ أَ  ٦مُ ٤م مخ ــرَ  اودُ دَ وَ  ىمـ  ُب أىم

 دهُ ــــٕمْ سمَ وَ  ٤مِب ـٓمَ اخِلــ ُؾ ّْمــومَ  فُ ًَمــ ٤منَ يَمــوَ  

 

 ُب ـرُ ْٕمــٞمَ ومَ  ٥ٌم ْٕمـٙمَ ومَ  ٤منَ ٌَ ــــحْ ًُ ومَ  ـــس  ٘مِ ومَ 

اعمقت، وم٘م٤مل: أُم٤م سمٕمد..  ٟمٌل اهلل يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم طملم ضم٤مءه ُمٚمؽ (6 

 وم٢مٟم٤م أهؾ سمٞم٧م ُمقيمؾ سمٜم٤م اًمٌالء.

ؾمٞمدٟم٤م آدم أسمق اًمٌنم قمٚمٞمف اًمًالم، وىمد ُم٤مل اًمِمٞمخ اًمؽمُمز إمم هذا  (7

اًم٘مقل، وم٘م٤مل ذم طم٤مؿمٞم٦م قمغم )اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ(: ))واظمتٚمػ ذم أول ُمـ 

ٟمٓمؼ هب٤م قمغم أىمقال، ىم٤مل اؾمامقمٞمؾ سمـ همٜمٞمؿ اجلقهري: وأول ُمـ ٟمٓمؼ 

أي٦م  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ٤مل شمٕم٤ممم: آدم قمٚمٞمف اًمًالم، ىم

)أُم٤م سمٕمد(، وٓ ي٘م٤مل اًمٙمالم  –أي: إؾمامء  –، وُمـ مجٚمتٝم٤م {٣١انبمرة: }

ذم إوًمقي٦م ٓ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ: قمغم أٟمف ٓ يٚمزم ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٜمٓمؼ سمف، ومال 

دًٓم٦م ذم أي٦م، ّٕٟم٤م ٟم٘مقل هق أسمق اًمٌنم، وىمد صم٧ٌم ٟمٓم٘مف سمجٛمٞمع ُم٤م قمٚمٛمف 

انبمرة: } أي٦م چک  ک  ک  کچ : ُمـ إؾمامء سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 يٙمقن أول ُمـ ٟمٓمؼ هب٤م(( اهـ. ن، ومٚمزم أ{٣٣

صمؿ ىم٤مل اؾمامقمٞمؾ اجلقهري سمٕمد أن ؾم٤مق سم٘مٞم٦م إىمقال اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م: ))ومُجع 

طم٘مٞم٘مٞم٦م، وسم٤مًمٜم٦ًٌم  –أي: ؾمٞمدٟم٤م آدم  –سملم هذه إىمقال سم٠من إوًمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألول 

سمٛمٕمٜمك: أن يمؾ واطمد يٕمتؼم  –ب، أو اًم٘م٤ٌمئؾ ًمٖمػمه إو٤مومٞم٦م: أي: سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٕمر

 ومجٛمٚم٦م آىمقال ؾمٌٕم٦م، وىمد  -أول ُمـ ىم٤مهل٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمرب، أو سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘مٌٞمٚمتف

                                                 

 (.1/183طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)
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َدٔ أَدٛز اياٗداز٠     َُٗد١ ؾُٝدا ذبتداز إزي َعسؾتد٘ ايٓطدا٤ اغي٪َٓدات       ؾٗرٙ ْبدر٠ 

 ............................................, ٚاسبٝض ٚايٓؿاع ٚايؿ٠٬ ٚغري ذيو
 اًمنمح  

 مجٕمتٝم٤م ذم ىمقزم:

َُم٤م ــد  ــْد شَمَ٘م ــِذي ىَم ــ٤مَ ً ذِم اًم  ــ٤مَك ظِماَلوَم  وَمَٝم

 

ـــٜماََم  ـــ٤مطْمَٗمْظ ًمَِتْٖم ـــُد وَم ـــ٤م سَمْٕم ـــٍؼ سم٠َِمُم   سمِٜمُْٓم

ـــــَرُب    وَمـــــَداُوُد َوَيْٕمُ٘مـــــْقٌب َوآَدُم َأىْم

 

 .ُب ـرُ ْٕمـٞمَ ومَ  ٥ٌم ْٕمـٙمَ ومَ  ٤منَ ٌَ ــحْ ًُ ومَ  ــس  ٘مِ ومَ 

 اٟمتٝمك يمالم اجلقهري. 

ُػ الـ٤مض سمـلم يـديؽ إن يمـ٤من ىمـد يمتـ٥م هذا٤م شم٘مدم: )( أىمقل سمٕمد ُمهمـ) ( اعُم١مًم 

( سمٗمـتح كبـذةاعم٘مدُم٦م سمٕمد اًمتـ٠مًمٞمػ، وإٓ.. وم٤مإلؿمـ٤مرة إمم ُمـ٤م هـق ُمقضمـقد ذم ذهٜمـف، )

ٕن  اًمٜمــقن ووــٛمٝم٤م، ىمٓمٕمــ٦م، أي: ؿمــٞمئ٤ًم يًــػمًا، وسم٤مسمــف أي: سمــ٤مب ومٕمٚمــف: ضب:

رض ٟمٌـذ ُمــ اًمٜمٌذة: اًمٌمء اًمٞمًػم، ي٘م٤مل: ذم رأؾمـف ٟمٌـذ ُمــ اًمِمـٞم٥م، وأصـ٤مب إ

  ُمٓمر، أي: رٌء يًػٌم، يمام ذم اعمجٛمقع.

 (، ومقضم٥م قمٚمٞمٝمـمفؿي همقام حتتوج إلم معرهمتف ايمـسوء اظمممـوتوهل ٟمٌذة )

ُمٕمرومتٝم٤م، أو ُمٕمروم٦م ُمثٚمٝمـ٤م، إذ ٓ شمًـتٖمٜمل اعمـرأة اعمًـٚمٛم٦م قمــ ُمٕمرومـ٦م ذًمـؽ: ًمتٕمٚم٘مـف 

فـورة، مــ أمـقر ايمطسم٠مُمقر اًمٕم٤ٌمدة، وم٘مد ؿمـٛمٚم٧م هـذه اًمٜمٌـذة اعم٤ٌمريمـ٦م قمـغم اًمٙمثـػم )

( ممـ٤م حتت٤مضمـف اعمًـٚمٛم٦م ًمتّمـحٞمح أُمـقر واحلقض، وايمـػـوس، وايمصـالة، ونمـغم ذيمـؽ

 قم٤ٌمدهت٤م وُمٕم٤مُمٚمتٝم٤م.

                                                 

 (.1/184طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)

 (4/251)اٟمٔمر: اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م  (2)
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 ................... ٚقد بًػٓا عٔ ضٝدْا اسببٝب عبد ايسظئ بٔ ضبُد اغيػٗٛز
 اًمنمح  

(، وهـق اإلُمـ٤مم وومد زمؾغـو فمـ ؽمقدكو احلبقى فمبـدايمرمحـ زمــ حمؿـد اظمرـفقر) 

ريـر ُمٗمتـل اًمـدي٤مر اليـُمٞم٦م الٌٞمـ٥م اًمًـٞمِّد قمٌـداًمرمحـ سمــ حمٛمـد سمــ اًمٗم٘مٞمف اًمٜمح

طمًلم سمـ قمٛمـر سمــ قمٌـداهلل سمــ حمٛمـد اعمِمـٝمقر، ويٜمتٝمـل ٟمًـٌف إمم ؾمـٞمدٟم٤م الًـلم 

اًمًٌط سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، واسمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء سمٜم٧م رؾمقل اهلل حمٛمد سمـ قمٌداهلل 

ريؿ ذم اًمت٤مؾمع واًمٕمنمـيـ وًمد ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه سمٛمديٜم٦م شمصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

هــ(، وٟمِمـ٠م 1251( ُمـ ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن، ؾمٜم٦م مخًلم وُمئتلم وأًمػ ُمــ اهلجـرة )29)

سمٛمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ شمريؿ اًمٖمٜم ٤مء سملم قمٚمامئٝم٤م وأوًمٞم٤مئٝم٤م، يت٠مدب سمآداهبؿ، ويٜمٝمؾ ُمـ 

قمٚمقُمٝمؿ، وىمد ٓزم ؿمٞمخف الٌٞم٥م أمحد سمــ قمـكم سمــ هـ٤مرون اجلٜمٞمـد ريض اهلل قمٜمـف 

 طمٔمف ؿمٞمخف سمٕملم اًمرقم٤مي٦م.ُمالزُم٦م أيمٞمدة، وٓ

دون شمـ٠مظمر ، ويمـ٤من يـذه٥م إمم هبٛم٦م قم٤مًمٞم٦م ويم٤من ُمث٤مسمرًا جمتٝمدًا ذم شمٚم٘مل اًمٕمٚمقم 

اًمـدروس اًمتـل حييـه٤م ذم ؾمـٞمئقن قمٜمـد ًمتٚم٘مل اًمٕمٚمقم سم٤مضمتٝم٤مد،  طمتك سمٚمـغ  ؾمٞمئقن

أو مخـس  ويٓمـ٤مًمع ذم اصمٜمـل قمنمـ يمت٤مسمـ٤ًم، وؾمـٌع قمٚمامئٝم٤م ذم اًمٞمـقم اصمٜمـل قمنمـ درؾمـ٤ًم،

 ؾمٞمئقن قمغم يمثرة شمردداشمف إًمٞمٝم٤م.. يم٤من ذه٤مسمـف ُم٤مؿمـٞم٤ًم، وقمـغم طمقار،  وإذا ذه٥م إمم

ــري، و))أًمٗمٞمــ٦م اسمـــ  يمتٗمــف يمتٌــف وزاده وومرؿمــف، وىمــد طمٗمــظ ))اإلرؿمــ٤مد(( ٓسمـــ اعم٘م 

ُم٤مًمؽ((، و ))اعمٚمح٦م((، و))اًم٤ٌميمقرة((، و))زسمد سمـ أرؾمالن((، ويم٤من ًمف اقمتٜم٤مء شم٤مم 

 ٞمف.سمٙمت٤مب ))ومتح اجلقاد(( ٓسمـ طمجر، طمتك يم٠من ُم٤ًمئٚمف ٟمّم٥م قمٞمٜم

ويمؾ هذا ُمع اضمتٝم٤مد قمٔمٞمؿ ذم اًمٕم٤ٌمدات، ومل يزل قمغم هذه ال٤مًم٦م طمتـك صـ٤مر 

ج سمف يمثػم ُمـ ضمٝم٤مسمذة اًمٕمٚمؿ، وأًم ػ اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥م  ُمٗمتل اًمدي٤مر اليُمٞم٦م، وختر 

 ))سمٖمٞم٦م   مه٤م:أ  وُمـ  اًمٞمقم،  إمم هب٤م   يٜمتٗمٕمقن  اًمٕمٚمؿ  ـمالب  يزال  ٓ  اًمتل   اًمٜم٤مومٕم٦م
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ٕ حيدب إٔ ٜتؿدد٣ أسدد زبُدل َجًدٗا يٝكسأٖدا ايٓطدا٤        زقٞ اهلل عٓ٘ : أْ٘ نا

 ............... ؾإٕ تعًِ ايعًِ, ؼي صباَعٗٔ, ٜٚتعسؾٔ َعاْٝٗا أٚ َعاْٞ َجًٗا
 اًمنمح  

اعمًؽمؿمديـ((، واًمتـل مجـع ومٞمٝمـ٤م ومتـ٤موى يمثـػم ُمــ اعمتـ٠مظمريـ، وُمٜمٝمـ٤م: ))اًمٜمٌـذة(( 

خٜم٤م اًمٕمالُمـ٦م الٌٞمـ٥م ذم يمت٤مب أؾمامه ؿمـٞمدئلم ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ، وىمد ذطمتٝم٤م ًمٚمٛمٌت

 قمٛمر سمـ طمٗمٞمظ ))إذاىم٦م اًمٜمقر ذح ٟمٌذة الٌٞم٥م قمٌداًمرمحـ اعمِمٝمقر((.

ومل يزل ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه قمغم هـذا الـ٤مل، طمتـك ٟمـ٤مداه ُمٜمـ٤مدي اًمرطمٞمـؾ، 

ٌ ك ُمنقم٤ًم، ويم٤من ذًمؽ ذم اًم٤ًمسمع قمنم ) ( ُمـ ؿمٝمر فمٗمر اخلػم، ؾمـٜم٦م قمنمـيـ 17ومٚم

ودومـــ سمٛم٘مــؼمة زٟمٌــؾ، وىمــؼمه ُمٕمــروف هـــ(، 1321وصمالصمامئــ٦م وأًمــػ ُمـــ اهلجــرة )

ُمِمٝمقر ذم ؾم٘مٞمٗم٦م ؾمـٞمدٟم٤م اًمٗم٘مٞمـف اعم٘مـدم، ومرمحـف اهلل رمحـ٦م إسمـرار ومجٕمٜمـ٤م سمـف ذم دار 

 اًم٘مرار، آُملم اًمٚمٝمؿ آُملم.

وىمد سمٚمغ اعم١مًمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف قمـ هذا اإلُم٤مم اجلٝمٌذ الٌٞم٥م قمٌداًمرمحـ 

(، أي: هـذه ؿـع مثؾفـوريض اهلل فمـف: أكـف ىمـون  ـى أن يتصـّدى أضمـٌد جلاعمِمٝمقر )

(: ٕن اجلٝمؾ ومعوين مثؾفوأيمقؼرأهو ايمـسوء دم جمومعفـ، ويتعرهمـ معوكقفو، اًمٜمٌذة: )

ذم اًمٜم٤ًمء سم٠مُمقر اًمديـ يٙمثر، وًمرسمام يم٤من ذم جم٤مًمًٝمـ اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م، وُمـ طمـرص 

ؾمٞمدٟم٤م الٌٞم٥م قمٌداًمرمحـ اعمِمٝمقر قمغم شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤ًمء، وإرادة اخلػم هلـ.. يم٤من  حي٥م 

ّمّدى أطمٌد جلٛمع ُمثؾ هذه اًمٜمٌذة اعم٤ٌمريم٦م، وىمد ىمّٞمض اهلل هل٤م رضمٌؾ ُمــ رضمـ٤مل أن يت

وم٠مّداه٤م قمغم أطمًـ وأشمؿِّ وأيمٛمـؾ  ، اًم٤ٌمذًملم أوىم٤مهتؿ وأرواطمٝمؿ هلل،اعمٕمروم٦م واًمّمدق

 همنن سمعؾؿ ايمعؾؿ)وضمف، وهق أهؾ هل٤م، وُمـ ومرؾم٤من ُمٞمداهن٤م، اًمذي هق ُمٞمدان اًمٕمٚمؿ 
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ٚعٔ أبٞ ايدز ا٤ زقٞ اهلل  سبدٜحؾسٜك١ ع٢ً نٌ َطًِ َٚط١ًُ نُا ؼي ا 

ًََو َرٔسٜكداّ   )) عٓ٘ قاٍ : مسعت زضٍٛ اهلل ؾد٢ً اهلل عًٝد٘ ٚضدًِ ٜكدٍٛ:     ِٔ َضد  ََد

ًُِّا ٘ٔ ٔع ٌَ .. َِٜبَتٔػٞ ٔؾٝ ٖٗ ُ٘ َرٔسٜكّا اهلُلَض ١ٖٔٓ َي  ................................. ,ٔإَي٢ اِيَذ
 اًمنمح  

( اًمـذي رواه أٟمـس سمــ ُم٤مًمـؽ ريض حلديٌفمعم ىمؾ مسؾؿ ومسؾؿي ىمام دم ا يضيهمر 

ـِٚمؿٍ  ـَمَٚم٥ُم اًْمِٕمْٚمِؿ وَمِريَْم٦ٌم قَمغَم اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: )) ًْ (( يُمؾِّ ُُم

أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م، واًمٓمؼماين، وأسمق يٕمغم، ويـدظمؾ ذم ىمقًمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ: 

 ))يمؾ ُمًٚمؿ((.. يمؾ ُمًٚمٛم٦م.

ـْ ) ْرَداءِ َوفَم َؿ َيُؼقُل اهلل  َصعمَّ اهلل َرؽُمقَل : وَموَل اهللُ فَمـُْف  َريِضَ  َأيِب ايمدَّ : فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ

ـْ ؽَمَؾَؽ ؿَمِريؼوً  ومٝم٤م: ًمٞمتٜم٤مول َم ر اًمٓمريؼ ومل يٕمرِّ ( طمًٞم٦م يم٤مٟم٧م أو ُمٕمٜمقي٦م، وٟمٙم 

 الدي٨م مجٞمع أٟمقاع اًمٓمريؼ اعمقصٚم٦م إمم حتّمٞمؾ أٟمقاع اًمٕمٚمقم.

و صٗم٦م، أي: يٓمٚم٥م طم٤مل، أ (، وهذا ذم رواي٦م اإلُم٤مم اًمؽمُمذي، وهقَيْبَتِغل)

سمق داود، وذم رواي٦م اسمـ ُم٤مضم٦م )يٚمتٛمس(، وم٤مؾمتٕم٤مر أُم٤مم أمحد، ويمام ذم رواي٦م اإل

 ًمٚمٓمٚم٥م اًمٚمٛمس.

أي: ذم هم٤ميتف، أو ؾمٌٌف، أُم٤م إرادة ال٘مٞم٘م٦م، أي: طم٘مٞم٘متف.. ومٝمل ذم هم٤مي٦م همِقفِ )

 اًمٌٕمد: ًمٜمدرة ذًمؽ.

ومف: ًمٞمِمٛمؾ يمؾ قمٚمؿفِمْؾامً ) وآًمتف، ومٞمدظمؾ ذم ذًمؽ  (: وٟمّٙمره أيْم٤ًم هٜم٤م ومل يٕمرِّ

 قمٚمقم اًمدٟمٞم٤م سمنمط ىمّمد وضمف اهلل، وظمدُم٦م أُم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

َؾ ) (، ذم رواي٦م اسمـ ُم٤مضم٦م، وذم رواي٦م اإلُم٤مم أمحد، وأيب داود، يَمفُ  اهللُ ؽَمفَّ

( ذم أظمرة، أو ذم اًمدٟمٞم٤م: سم٠من يقوم٘مف ؿَمِريؼوً واًمؽمُمذي )ؾمٚمؽ اهلل سمف(، أي: سمًٌٌف )

ـَّيِ   إلَِم ًمٞمّمؾ )  اعمحرُم٤مت:  ت، واضمتٜم٤مباًمّم٤مل٤م  ًمٕمٛمؾ  اًمٙمراُم٦م، دار  (، وهل اجْلَ
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ِٔ ٔزَق ًِ َٗا ٔيَاأئب اِئع َٓٔشَت ًَا٥َٔه١َ َيَتَكُل َأِد َُ ٕٖ اِي ُ٘, ّاَٚٔإ َِٝطَتِػٔؿُس َي َِ َي ٕٖ اِيَعأي  .... َٚٔإ
 اًمنمح  

 وُمًت٘مر اًمرمح٦م.

اعمالئٙم٦م، وحيتٛمؾ ُمـ ذم إرض ُمٜمٝمؿ،  (: حُيتٛمؾ أن يٙمقن يمؾَوإِنَّ اظْمَاَلئَِؽيَ )

 يمام ىم٤مًمف اعمٜم٤موي.

(: مجع ضَمٜم٤مح سم٤مًمٗمتح، وهق ًمٚمٓم٤مئر سمٛمٜمزًم٦م اًمٞمد ًمإلٟم٤ًمن: ًمٙمـ يَمَتَضُع َأصْمـَِحَتَفو)

 ٓ يٚمزم أن شمٙمقن أضمٜمح٦م اعمالئٙم٦م يم٠مضمٜمح٦م اًمٓم٤مئر. 

وووع أضمٜمحتٝم٤م قم٤ٌمرة قمـ طمْمقره٤م جمٚمًف، أو شمقىمػمه، أو شمٕمٔمٞمٛمف، أو 

غ ُم٘م٤مصده، أو ىمٞم٤مُمٝمؿ ذم يمٞمد اقمدائف ويمٗم٤ميتف ذهؿ، أو قمـ إقم٤مٟمتف قمغم سمٚمق

شمقاوٕمٝم٤م ودقم٤مئٝم٤م ًمف: ٕٟمف ي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ اعمتقاوع ظم٤مومض اجلٜم٤مح، يمام ىم٤مًمف اعمٜم٤موي، 

 وحيتٛمؾ طمّمقل مجٞمع ذًمؽ.

( اًمنمقمل، أي: اًمذي يٓمٚمٌف ًمٚمٕمٛمؾ سمف، وشمٕمٚمٞمٛمف ُمـ ٓ يٕمٚمٛمف يمَِطويمِِى ايْمِعْؾؿِ )

 قم اًمدٟمٞم٤م إذا ىمّمد هب٤م وضمف اهلل وٟمٗمع اًمٕم٤ٌمد.ًمقضمف اهلل، وىمد يدظمؾ ذم ذًمؽ قمٚم

 (، أي: قمالُم٦م قمغم رو٤مه٤م. وً ِرَض )

(.. ضم٤مءت ذم رواي٦م قمٜمد اإلُم٤مم أمحد، واًمؽمُمذي، وًمٗمظ )ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ رى

 (.ًمَِٓم٤مًم٥ِِم اًْمِٕمْٚمؿِ  ِرو٤مً وقمٜمد همػمهؿ )

 ( َ أيب داود واًمؽمُمذي  (، هٙمذا ذم رواي٦ميَمَقْسَتْغِػُر يَمفُ ( سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، )َوإِنَّ ايْمَعوِل

ـِ ىَمْٞمسٍ قمـ  َتْٖمِٗمُر ًمِْٚمَٕم٤ممِلِ ، وقمٜمد اإلُم٤مم أمحد )يَمثػِِم سْم ًْ ُف ًَمَٞم (، وقمٜمد اسمـ ُم٤مضم٦م َوإِٟم 

َتْٖمِٗمُر ًَمفُ واًمدارُمل ) ًْ  (. َوإِن  ـَم٤مًم٥َِم اًْمِٕمْٚمِؿ َي

 ىم٤مل اًمٓمٞمٌل: هق جم٤مٌز ُمـ إرادة اؾمت٘م٤مُم٦م طم٤مل اعمًَتْٖمَٗمر ًمف.
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ََ َٚ َٛأت  َُ ِٔ ٔؾٞ ايٖط َُا٤ََٔ ُٕ ٔؾٞ اِي ِٔ, ِٔ ٔؾٞ اِيَأِزٔض َسٖت٢ اِئشَٝتا ٌُ اِيَعأي   ...... ََٚؾِك
 اًمنمح  

وىم٤مل اًم٘م٤مرئ:  وال٘مٞم٘م٦م أومم يمام ذم حتٗم٦م إطمقذي، أي: أن اٟمٍماف اًمٚمٗمظ 

 إمم طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٖمٗم٤مر أومم.

قَتوُن دِم اظمَْ ) َْرِض ضَمتَّك احْلِ ْٕ ـْ دِم ا َؿَقاِت َوَم ـْ دِم ايمسَّ (، وهذا اًمٚمٗمظ قمٜمد وءِ َم

 اًمؽمُمذي، وأمحد، واسمـ ُم٤مضم٦م، وقمٜمد أيب داود )
ِ
(، والٞمت٤من: مجع ذِم ضَمْقِف اعْم٤َمء

طمقت، وظمّص القت هٜم٤م سم٤مًمذيمر دون همػمه: ًمدومع إهي٤مم أن ُمـ ذم إرض ٓ 

يِمٛمؾ ُمـ ذم اًمٌحر، أي: طمتك ٓ يتقهؿ اًمقاطمُد أن ُمـ ذم إرض ٓ يِمٛمؾ ُم٤م ذم 

ُمل: ))إٟمام ظمّمٝم٤م سم٤مًمذيمر، ًمٙمقهن٤م ٓ ًم٤ًمن هل٤م، وُم٤م ٓ ًم٤ًمن ًمف اًمٌحر، وىم٤مل اًمٌجػم

رسمام ُيتقهؿ قمدم اؾمتٖمٗم٤مره ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ، سمخالف همػمه ُمـ الٞمقاٟم٤مت، وم٢مٟمف وإن 

   صٖمر ًمف ًم٤ًمن(( اهـ.

ٌَْح٤مٟمف ىَمْد ىَمٞم َض ًمِْٚمِحٞمَت٤مِن  اهللَ إِن  وىم٤مل اخلّٓم٤ميب يمام ذم ))قمقن اعمٕمٌقد((: )) ؾُم

ٜم٦َم اًْمُٕمَٚماَمء َأْٟمَقاقم٤مً  ـْ َأْٟمَقاع اْلََٞمَقان اًْمِٕمْٚمؿَ َوهَمػْمَه٤م ُمِ  ًِ ـْ اعْمَٜم٤َمومِع َواعمََّْم٤مًمِح  قَمغَم َأًْم ُِم

ّؾ َوحَيُْرم ُِمٜمَْٝم٤م
ـَ سَمٞم ٜمُقا اْلُْٙمؿ ومِٞماَم حَيِ ِذي َْرَزاق، وَمُٝمْؿ اًم  ْٕ َوَأْرؿَمُدوا إمَِم اعْمَّْمَٚمَح٦م ذِم  ،َوا

ًَ ،سَم٤مهَب٤م  طْم ر قَمٜمَْٝم٤م ،٤مِن إًَِمْٞمَٝم٤مَوَأْوَصْقا سم٤ِمإْلِ َ   اهلُلوَم٠َمهْلََٛمَٝم٤م  ،َوَٟمْٗمل اًمي 
ِ
ؾْمتِْٖمَٗم٤مر ًمِْٚمُٕمَٚماَمء ِٓ ا

ـ َصٜمِٞمٕمٝمْؿ هِب٤َم ًْ  (( اهـ.َوؿَمَٗمَ٘متٝمْؿ قَمَٚمْٞمَٝم٤م ،جُم٤َمَزاة قَمغَم طُم

(، أي: اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٚمؿ، وهق اًمذي ي٘مقم سمٜمنم اًمٕمٚمؿ سمٕمد َوهَمْضُؾ ايْمَعوِلِ )

ف قمٚمٞم  ف ُمـ اًمٗمرائض واًمًٜمـ اعم١ميمدة.أدائف ُم٤م شمقضم 

 

                                                 

 (.1/67ٓمٞم٥م )اًمٌجػمُمل قمغم اخل (1)

 (. 1/137قمقن اعمٕمٌقد ) (2)
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٢ًَ َضا٥ٔٔس َُٔس َع ٌٔ اِيَك ٢ًَ اِيَعأبٔد َنَؿِك َٛأنٔب َع َٝا٤َٔٚ، اِيَه ِْٔب ََٚزَث١ُ اِيَأ َُا٤َ  ًَ ٕٖ اِيُع  ,ٔإ

َٓازّاَٚ َٛزُِّثٛا ٔ ٜ ُٜ  ِِ َٝا٤َ َي ِْٔب ٕٖ اِيَأ َُّٖا ٔإ  ............................................. ,ََٚيا ٔ ِز
 اًمنمح  

وهذا اًمٚمٗمظ قمٜمد اإلُم٤مم أمحد، واًمؽمُمذي، وضم٤مء قمٜمد أيب داود واسمـ ُم٤مضم٦م 

 (.َوإِن  وَمْْمَؾ اًْمَٕم٤ممِلِ واًمدارُمل سمٚمٗمظ: )

(، أي: اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمٕم٤ٌمدة، وهق اًمذي يٍمف أوىم٤مشمف سم٤مًمٜمقاومؾ فَمعَم ايْمَعوزمِدِ )

ٌدر، يمام زاد ذًمؽ أسمق ( ًمٞمٚم٦م اًمىَمَػْضِؾ ايْمَؼَؿرِ ُمع يمقٟمف قم٤معم٤ًم سمام شمّمح سمف اًمٕم٤ٌمدة )

(، وذم رواي٦م قمٜمد فَمعَم ؽَموئِِر ايْمَؽَقاىمِِى داود، واسمـ طمٞم٤من، وهل ًمٞمٚم٦م اًمراسمع قمنم، )

واًمٕم٤مسمد  ،ؿمٌف اًمٕم٤ممل سم٤مًم٘مٛمراًمٜمُُّجْقِم(، ىم٤مل اًم٘م٤ميض: )) قَمغَم ؾَم٤مِئرِ اًمدارُمل )

 أي: ٓ يتٕمّدى إمم  – ٕن يمامل اًمٕم٤ٌمدة وٟمقره٤م ٓ يتٕمدى ُمـ اًمٕم٤مسمد :سم٤مًمٙمقايم٥م

وٟمقر اًمٕم٤ممل يتٕمدى إمم   -ػمه، ومٝمق اعمًتٗمٞمد سمٜمٗمًف وٓ يًتٗمٞمد ُمـ قم٤ٌمدشمف همػُمه هم

 (( اهـ.همػمه

َْكبَِقوءِ وَ ) ْٕ (، أي: واًمرؾمؾ: ًمٜمٝمؿ قمـ يم٤مٟمقا ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء ومٛمـ إِنَّ ايْمُعَؾاَمَء َوَرشَمُي ا

 سم٤مب أومم أن يٙمقٟمقا ورصم٦م اًمرؾمؾ: ٕن اًمرؾمؾ ُم٠مُمقرون سم٤مًمتٌٚمٞمغ سمخالف إٟمٌٞم٤مء،

 ومٙم٤من ُم٤م سمٚمٖمقه يقرث قمٜمٝمؿ ُمـ سم٤مب أومم.

شُمقوَ ) ْ ُيَقرِّ َْكبَِقوَء َل ْٕ ( يمام ذم رواي٦م أيب داود، وقمٜمد اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م اإِنَّ ا

ْ َيِرصُمقاواًمدارُمل ُمـ همػم واو، وقمٜمد أمحد: ))  مَل
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ  ِديٜم٤َمراً  إِن  اًْمُٕمَٚماَمَء ُهْؿ َوَرصَم٦ُم ا

َٓ ِدْرمَه٤مً  اَم  َو َٓ ِدْرََهوً  ِديـَوراً ((، أي: مل يؽميمقا شَمِريَم٦ًم شمِمٛمؾ ) َوِرصُمقا اًْمِٕمْٚمؿَ َوإِٟم  (، َو

صمقا  مل   وم٤معم٘مّمقد  أهمٚم٥م  واًمديٜم٤مر: ٕهنام  اًمدرهؿ   ظمّص  ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمدٟمٞم٤م، وإٟمام  يقرِّ

                                                 

 (.7/376حتٗم٦م إطمقذي ) (1)
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ََِٚ ًِ َٖٚزُثٛا اِئع َُا  ْٖ ُٙ ,ٔإ ِٔ َأَخَر َُ َٚأؾٕس ..َؾ ٚايرتَرٟ,  زٚاٙ أبٛ اٚ ,(( َأَخَر ٔبَشفيٍّ 

 .ٚغريُٖا

غتػاٍ بايعًِ َٔ أؾكٌ ايااعات ٚأسطٔ َٚعًّٛ عٓد أٌٖ ايعًّٛ: إٔ ا٫

 ايكسبات .
 اًمنمح  

أٟمقاع اًمدٟمٞم٤م، وذم ذًمؽ إؿم٤مرة إمم زوال اًمدٟمٞم٤م، وأهنؿ مل ي٠مظمذوا ُمٜمٝم٤م إٓ سم٘مدر 

صمقا ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمٝم٤م: ًمئال يتقهؿ أهنؿ يم٤مٟمقا يٓم ُث ٚمٌقن ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمٝم٤م يضورهتؿ، ومٚمؿ يقرِّ قر 

اَم )قمٜمٝمؿ،  شُمقاَوإِكَّ ـْ َأطَمَذ )(، أي: ظمٚمٗمقا اًمٕمٚمؿ ًمػمصمٝمؿ اًمٜم٤مس سمف، ايْمِعْؾؿَ  َورَّ (، أي: ههَمَؿ

ـْ َأطَمَذ زمِفِ اًمٕمٚمؿ يمام ذم رواي٦م أمحد وأيب داود واسمـ ُم٤مضم٦م، وقمٜمد اًمؽمُمذي: ) (، هَمَؿ

ُم٤ًم، ومال طمظ يٕمٜمل: ٟمّمٞم٤ًٌم شم٤م، (، أي: أظمذ طمٔم٤ًم واومراً َأطَمَذ زمَِحظٍّ َواهمِرٍ أي: سم٤مًمٕمٚمؿ )

أوومر ُمٜمف، واًم٤ٌمء: إُم٤م زائدة ًمٚمتقيمٞمد، أو أن اعمراد أظمذه ُمتٚم٤ًًٌم سمحظ واومر ُمـ 

ُمػماث اًمٜمٌقة، وجيقز أن يٙمقن أظمذ سمٛمٕمٜمك: إُمر، أي: ومٛمـ أراد أظمذه ومٚمٞم٠مظمذ 

 سمحظ واومر ُمٜمف، وٓ ي٘متع سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، يمام ذم حتٗم٦م إطمقذي.

( اود، وايمؼممذي، ونمغمَهوأزمق د(، أي: هذا الدي٨م يمثػم، وُمٜمٝمؿ: )رواه)

 يم٤مإلُم٤مم أمحد، واسمـ ُم٤مضم٦م، واًمؽمُمذي، واًمدارُمل، وهمػمهؿ.

( اًمنمقمل اعم٘مّمقد أن آؾمتغول زمويمعؾؿ( اًمنمقمٞم٦م )ومعؾقم فمـد أهؾ ايمعؾقم)

(، وهق أومْمؾ ُمـ ٟمٗمؾ مـ اهمضؾ ايمطوفموت، وأضمسـ ايمؼرزموتُمٜمف وضمف اهلل )

ٕن اًمٕمٚمؿ  :ـ اًمٕم٤ٌمدةاًمنمقمل أومْمؾ ُم :أي، اًمٕمٚمؿاًمٕم٤ٌمدة، ىم٤مل اعمٜم٤موي: ))

وٕن اًمٕمٚمامء  :وٓ قمٙمس ،وم٤مًمٕم٤ٌمدة ُمٗمت٘مرة ًمف ،ُمّمحح ًمٖمػمه ُمع يمقٟمف ُمتٕمدي٤مً 

 ،وٕن اًمٕمٚمؿ شمٌ٘مك صمٛمرشمف سمٕمد ص٤مطمٌف :وٓ يقصػ اعمتٕمٌد سمذًمؽ ،ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء

                                                 

 (.7/377اٟمٔمر: حتٗم٦م إطمقذي ) (1)
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ؾتكسٜس َجٌ ٖرٙ ايٓبر٠ ؼي صباَل ايٓطا٤ أؾكٌ َٔ أغتػاهلٔ بٓشٛ ذنس أٚ 

بٔ عُسٚ قاٍ: خسز زضٍٛ اهلل ؾ٢ً  عبداهللٚذيو غيا ز٣ٚ عٔ ، ن٬ّ َباح

 ......................., عًٝ٘ ٚضًِ ؾإذا ؼي اغيطذد صبًطإ: صبًظ ٜتؿكٕٗٛ
 اًمنمح  

قمغم أن آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ  (اعمجٛمقع)وُمـ صمٛم٦م اشمٗم٘مقا يمام ذم  ،واًمٕم٤ٌمدة شمٜم٘مٓمع سمٛمقشمف

 (( اهـ.وصقم ،أومْمؾ ُمٜمف سمٜمحق صالة

 :فائدة 

ىم٤مل الًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل: سير ىمٚمؿ اًمٕم٤ممل عمًؽمؿمديـ: ))ىم٤مل ذم سمٖمٞم٦م ا

شمًٌٞمح، ويمت٤مسمف اًمٕمٚمؿ، واًمٜمٔمر ومٞمف قم٤ٌمدة، وُمداده يمدم اًمِمٝمٞمد، وإذا ىم٤مم ُمـ ىمؼمه 

ُمـ اشمٙم٠م ))ٟمٔمر إًمٞمف أهؾ اجلٛمع، وحينم ُمع إٟمٌٞم٤مء، وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 

ٌ ؾ رأس قم٤ممل يمت٥م اهلل ًمف سمٙمؾ ظمٓمقة قمتؼ رىم٦ٌم، وُمـ ..قمغم يده قم٤ممل يمت٥م اهلل  ..ىم

 (( اهـ.ًمف سمٙمؾ ؿمٕمرة طمًٜم٦م

زاد ذم اًمٌجػمُمل سمٕمد ىمقًمف: )وحينمـ ُمـع إٟمٌٞمـ٤مء(: ))وم٘مـ٤مًمقا: هـذا قمٌـد ُمــ 

 قم٤ٌمد اهلل أيمرُمف اهلل وطمنمه ُمع إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(( اهـ.

أو  همتؼرير مثؾ هذه ايمـبذة دم جَمَوِمع ايمـسوء أهمضؾ مـ اؾمتغوهلـ زمـحق ذىمر،) 

 فمبداهلل وذيمؽ ظمو روي فمـ( ومْماًل قمـ اؿمتٖم٤مهلؿ سمٜمحق همٞم٦ٌم أو ٟمٛمٞمٛم٦م، )ىمالم مبوح

زمـ فمؿر ومول: طمرج رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ، همنذا دم اظمسجد جمؾسون: ا

 اهلل،  يدفمقن  وجمؾسسمٞمٜمٝمؿ، ) (، أي: يتٕمٚمٛمقن اًمٗم٘مف، ويتدارؾمقٟمف جمؾس يتػؼفقن

                                                 

 (.4/516ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي ) (1)

 .{31اًمٌ٘مرة: } چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ الدي٨م ذيمره اًمٗمخر اًمرازي قمٜمد شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2)

 .(134سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (3)

 .(٥2/156م )اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم (4)
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) ن٬ اجملًطري إزي خري, أَا ٖ٪٤٫ ٚصبًظ ٜدعٕٛ اهلل ٜٚطأيْٛ٘ ؾكاٍ: )

ؾٝدعٕٛ اهلل تعازي, ٚأَا ٖ٪٤٫ ؾٝتعًُٕٛ ٜٚؿكٕٗٛ ازباٌٖ, ٖ٪٤٫ أؾكٌ   

ًُِت (( , ثِ قعد َعِٗ . زٚاٙ عبداهلل ابٔ َاد١  .بايتعًِٝ أزٔض

 اًمنمح  

(  (، أي: أهنؿ ذم ظمػم، وُمآهلؿ إمم ظمػم، ويسليمقكف، همؼول: ))ىمال اظمجؾسكم إلم طمغم(

(، أي: همقدفمقن اهلل سمعولم، وأمو همٓء(، أي: أصح٤مب  اعمجٚمس اًمث٤مين )همٓء أمو)

(، أي: اًمذيـ همقتعؾؿقن ويػؼِّفقن اجلوهؾ، همٓءأصح٤مب اعمجٚمس إول )

ٝمقن اجل٤مهؾ ) (، صمؿ سملم ؾم٤ًٌٌم واطمدًا ُمـ أؾم٤ٌمب اًمتٗمْمٞمؾ، ُمع أهمضؾيتٕمٚمٛمقن ويٗم٘مِّ

قماله٤م، وأضمٚم ٝم٤م، وىمد اشمّمؾ سمف وضمقد همػمه ُمـ إؾم٤ٌمب، وإٟمام اىمتٍم قمٚمٞمف: ٕٟمف أ

( أيّمد ُم٤م ىم٤مل ))زمويمتعؾقؿ ُأرؽمؾً((، شمؿوسم٢مرؾم٤مًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل: ) 

(، وىمد ؾم٤مق ومعد معفؿ. رواه فمبداهلل زمـ موصميسم٤مًمٗمٕمؾ، ومٌٕمد سمٞم٤من ؾم٥ٌم اًمتٗمْمٞمؾ )

ٌِْد اعم١مًمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف الدي٨َم سمٛمٕمٜم٤مه، وأُم٤م ٟمّمف.. ومٝمق:  ـْ قَم ـِ اهلل قَم قَمْٛمٍرو سْم

ـْ سَمْٕمِض طُمَجِرهِ  اهللُ َصغم   اهللِظَمَرَج َرؾُمقُل : ىَم٤مَل  َؿ َذاَت َيْقٍم ُِم وَمَدظَمَؾ  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

ِجدَ  ًْ ٤م َيْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْرآَن َوَيْدقُمقَن  ،وَم٢مَِذا ُهَق سمَِحْٚمَ٘مَتلْمِ  ،اعْمَ ظُْمَرى  اهللَ،إطِْمَدامُهَ ْٕ َوا

ِلُّ َصغم  وَم٘مَ  ،َيَتَٕمٚم ُٛمقَن َوُيَٕمٚمُِّٛمقنَ    ،يُمؾ  قَمغَم ظَمػْمٍ )) :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهللُ ٤مَل اًمٜمٌ 
ِ
ء َٓ  َه١ُم

  ،َوإِْن ؿَم٤مَء َُمٜمََٕمُٝمؿْ  ،وَم٢مِْن ؿَم٤مَء َأقْمَٓم٤مُهؿْ  اهللَ،َيْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْرآَن َوَيْدقُمقَن 
ِ
ء َٓ َوَه١ُم

اَم سُمِٕمْث٧ُم ُُمَٕمٚمِّامً  ،َيَتَٕمٚم ُٛمقنَ   رضمف اسمـ ُم٤مضم٦م، واًمٓمؼماين.. أظموَمَجَٚمَس َُمَٕمُٝمؿْ  ((َوإِٟم 

لْمِ ذِم  اهللُ َأن  َرؾُمقَل وذم ًمٗمظ قمٜمد اًمدارُمل:  ًَ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َُمر  سمَِٛمْجِٚم

ِجِدِه وَمَ٘م٤مَل:  ًْ ٤م قَمغَم ظَمػْمٍ ))َُم   ،يِماَلمُهَ
ِ
٤م َه١ُمَٓء ـْ َص٤مطِمٌِِف، َأُم  ٤م َأوْمَْمُؾ ُِم  ..َوَأطَمُدمُهَ

ٌُقنَ   اهللَ  وَمَٞمْدقُمقنَ  ٤م ؿَم٤مَء   َوإِنْ  َأقْمَٓم٤مُهْؿ  ؿَم٤مَء  وَم٢مِْن   ،فِ إًَِمٞمْ   َوُيَرهمِّ    َُمٜمََٕمُٝمْؿ، َوَأُم 
ِ
 َه١ُمَٓء
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ُِٝت ٚقد  ٖرٙ ايسضاي١ )) ايترنس٠ اسبكس١َٝ ؾُٝا جيب ع٢ً ايٓطا٤ َٔ مٖس

ا٭َٛز ايد١ٜٝٓ(( ٚقد استٛتد ٚاسبُد اهلل ع٢ً طي١ً َٔ أسهاّ غسع اهلل ايرٟ 

 ..ٖرا ًَِٔإذا ُع .١ إ٫ سيعسؾت٘ ٚايعٌُ ب٘ظبا٠ يًعبد َٔ أٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝاَ ٫

ؾُٔ ايٛادب اغيتأند عًٝهٔ َعػس ايٓطا٤: ا٫ٖتُاّ بكسا٠٤ َجٌ ٖرٙ 

 , ......................................................ايترنس٠ اغيبازن١ إٕ غا٤ اهلل
 اًمنمح  

اَم سُمِٕمْث٧ُم ُُمَٕمٚمِّامً وَمَٞمَتَٕمٚم ُٛمقَن اًْمِٗمْ٘مَف َواًْمِٕمْٚمَؿ َوُيَٕمٚمُِّٛمقَن ا ىَم٤مَل: صُمؿ   ((جْل٤َمِهَؾ وَمُٝمْؿ َأوْمَْمُؾ، َوإِٟم 

 . وأظمرج اًمٌّزار ٟمحقه.ضَمَٚمَس ومِٞمِٝمؿْ 

ًُ هذه ايمرؽمويمي: ))ايمتذىمرة احلرضمقي همقام جيى فمعم ايمـسوء مـ ) ْق وومد ؽمؿَّ

(، وهل اؾمؿ قمغم ُمًّٛمك، وم٠ميمرم هب٤م ُمـ شمذيمرة ظمّٓمتٝم٤م يد ص٤مدٍق إمقر ايمديـقي(( 

ُمٜمٞم٥م ظم٤مؿمع قم٤ممل قم٤مُمؾ، وم٤مٟمتٗمع هب٤م اًم٘م٤مي واًمداين، وؿم٤مع صٞمتٝم٤م ذم ؿمت ك  خمٚمص

مـ أضمؽوم ( قمٔمٞمٛم٦م )فمعم مجؾي( هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م )وومد اضمتقتاًمٌ٘م٤مع، )

(، أي: اًمنمع، ذع اهلل ايمذي ٓ كجوة يمؾعبد مـ أهقال يقم ايمؼقومي إٓ زمؿعرهمتف

 مل يّمحٌٝم٤م اًمٕمٛمؾ. (، ومال يٙمٗمل جمرد اعمٕمروم٦م ُم٤موايمعؿؾ زمف)

ٞمٜم٤م ُمـ أهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ومٜم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يقوم٘مٜم٤م ًمٚمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، وأن يٜمجِّ

 وُمِم٤مخيٜم٤م وواًمديٜم٤م، واهٚمٜم٤م، وأوٓدٟم٤م، وإظمقاٟمٜم٤م، وأطم٤ٌمسمٜم٤م، وُمـ ًمف طمؼ قمٚمٞمٜم٤م آُملم.

ـ  اعمٕمٜمٞم٤مت  صمؿ سمدأ اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف سمٛم٤ٌمذة اخلٓم٤مب ًمٚمٜم٤ًمء، وه

 اعم٤ٌمريم٦م وم٘م٤مل: هبذه اًمرؾم٤مًم٦م

(: عم٤م شم٘مدم همؿـ ايمقاصمى اظمتلىمد فمؾقؽـ(، أي: اعمت٘مدم ذيمره.. )إذا فُمؾَِؿ هذا)

معمم ايمـسوء: آهتامم زمؼراءة مثؾ هذه ايمتذىمرة ُمـ ال٨م قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ي٤م )

(، وذم أًمٗم٤مظ اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م اهلل سمف ُم٤م يدل قمغم ايمـوهمعي إن ؾموء اهلل

 ومل ،اهلل شمٕم٤ممم، طمٞم٨م ٟمجده ذم يمؾ ُمرة ي٘مقل: )ُمثؾ هذه( إظمالصف واسمتٖم٤مئف وضمف
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ست٢ ربسدٔ َٔ ؿيًُات   ٚتكسٜسٖا , ٚتؿِٗ َعاْٝٗا , ٚايعٌُ سيا ؾٝٗا

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ ازبٌٗ إزي ْٛز ايعًِ قاٍ اهلل تعازي: 

ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       

 .{٩الزمر: } چی  ی   

 اًمنمح  

 ي٘مؾ: )هذه اًمرؾم٤مًم٦م(: ٕٟمف مل يٙمـ ُم٘مّمقده ُمـ مجٕمٝم٤م أن شُم٠مظمذ سمٕمٞمٜمٝم٤م، يمٛمـ ذم 

قمٛمٚمف دظمٜمـ طمٞم٨م يٙمقن ُم٘مّمقده أظمذ اًمٕمٚمؿ ُمٜمف ٓ ُمـ همػمه، وىمراءة ُم٤م يمت٥م هق 

دون ُم٤م يمت٥م همػمه: ًمٙمـ اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف أراد وصقل الٙمؿ اًمنمقمل 

ف هق، أو يمتٌف همػمه، وًمٕمٛمري إن هذا ًمق اإلظمالص واًمٕمٚمؿ إمم اًمٜم٤ًمء، ؾمقاء سمام يمتٌ

 سمٕمٞمٜمف.

وىمد ـمٚم٥م اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف ُمـ اًمٜم٤ًمء آهتامم سمٛمثٚمٝم٤م، 

ؿ معوكقفو( سمٕمد )وسمؼريرهو)  (، صمّؿ وايمعؿؾ زمام همقفو( سمتٚم٘مٞمٝم٤م قمغم يد أهؾ اًمٕمٚمؿ، )سمػف 

(، كقر ايمعؾؿضمتك خترصمـ مـ ـمؾامت اجلفؾ إلم سملّم اعم٘مّمقد ُمـ يمؾ ذًمؽ، وم٘م٤مل: )

ې  ې   ى  ى  ائ  چ ومول اهلل سمعولم: ومٚمٞمس اًمٕم٤ممل يم٤مجل٤مهؾ، وأّٟم٤م يًتقون، )

ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  

(، وهذا آؾمتٗمٝم٤مم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم هق اؾمتٗمٝم٤مم {٧انزير: } چی    ی       ی  ی   

مب  ىب  يب  چاهلل شمٕم٤ممم: اؾمتٜمٙم٤مري، اعم٘مّمقد ُمٜمف سمٞم٤من رومٕم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ، ىم٤مل 

، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: مخًامئ٦م {١١انًجادنت: } چجت   حت  خت  مت  ىت    يت

 درضم٦م، سملم اًمدرضم٦م واًمدرضم٦م يمام سملم اًمًامء وإرض.
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ؾكاٍ  ,ٚاعًُٔ أٜتٗا ايٓطا٤ إٔ اهلل دٌ ٚع٬ خاربهٔ سيا خارب ب٘ ايسداٍ

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ  تعازي:
 اًمنمح  

انبمرة: } چڦ  ڦ  ڄ  ڄچي قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مل اًمٗمخر اًمراز

٣١}: 

 :إن اهلل شمٕم٤ممم وصػ اًمٕمٚمامء ذم يمت٤مسمف سمخٛمس ُمٜم٤مىم٥م))

 .{٩آل عًراٌ: } چۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ    چ : اإليامن أضمدهو 

آل عًراٌ: } چڤ  ڤ   إمم ىمقًمف:  چٿ   ٿ  چ : اًمتقطمٞمد واًمِمٝم٤مدةوشموكقفو

١٢} . 

 .{١٠٧: اإلسراء} چڍ  ڌ  ڌ  چ: اًمٌٙم٤مء وشمويمثفو

 .  {١٠٩اإلسراء: } أي٦م چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ : اخلِمقعورازمعفو

 .(( اهـ.{٢٢فاطر: } چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ : اخلِمٞم٦م وطمومسفو

 تهلٔف اليطاٛ باألسهاو نالسدال

(، وذم وافمؾؿـ أيتفو ايمـسوء أن اهلل صمؾ وفمال طموؿمبؽـ زمام طموؿمى زمف ايمرصمول)

واًم٘مرآن، واًم٘م٤مئٚملم سم٠من اإلؾمالم اطمت٘مر اعمرأة، ذًمؽ رٌد قمغم اعمتٓم٤موًملم قمغم اإلؾمالم 

وأٟمف أٟم٘مص ُمـ ىمدره٤م أُم٤مم ىمدر اًمرضمؾ، وهق هبت٤من قمٔمٞمؿ، ومال يقضمد ديـ ّذف 

وقمّٔمؿ اعمرأة يمديـ اإلؾمالم، طمٞم٨م ضمٕمؾ ُمٜمٝم٤م إم، واًمزوضم٦م، واًمٌٜم٧م، وإظم٧م، 

واخل٤مًم٦م، واًمٕمّٛم٦م، واًماليت أُمر سمؼمهـ، وصٚمتٝمـ، واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمـ ذم طمٞم٤مهتـ، 

ومول سمعولم: وسمٕمد اٟمت٘م٤مهلـ، ومٜمجد ظمٓم٤مب اهلل ذم اًم٘مرآن ًمٚمرضم٤مل ُمٚمحؼ سمف اًمٜم٤ًمء، )

 ہ    ہ     ہ       ۀ    ۀ      ڻ     ڻچ 
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ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

         ﮴ ﮳ ۓ ۓ﮲ ے

﮾    ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸            ﮷   ﮶   ﮵ 

هٔ ٚأَس اهلل زضٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ ٜباٜع ,{٣٥األحزاب: } چ﮿  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  چ : ؾكاٍ دٌ ذنسٙ ,نُا ٜباٜل ايسداٍ

پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  

 ........................................................... ,{١٢انًًخحُت: } چڃ   ڃ     
 نمحاًم  

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

          ﮴ ﮳      ﮲      ۓ     ۓ       ے

﮾     ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸            ﮷   ﮶   ﮵ 

(، مم٤م يؼمز قمٔمٞمؿ اهتامم اإلؾمالم سمؽ أيتٝم٤م اعمرأة ، و{٣٥األحزاب: } چ﮿  

اعمًٚمٛم٦م ُم٤م ٟمجده ذم اًمًٜم ٦م اعمٓمٝمرة ُمـ وصٞمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٜم٤ًمء، طمٞم٨م 

اهلل رؽمقيمف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ أن يبويعؽـ ىمام يبويع ايمرصمول، همؼول صمؾَّ أمر )

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ ذىمره: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

 ، {١٢انًًخحُت: } چڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ     
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))باب ٌٖ جيعٌ :  ؾشٝش٘ بعد ايرتطي١ بكٛي٘ٚقد ز٣ٚ اإلَاّ ايبدازٟ ؼي

يًٓطا٤ َٜٛا ع٢ً سد٠ ؼي ايعًِ(( بطٓدٙ عٔ أبٞ ضعٝد اشبدزٟ زقٞ اهلل عٓ٘ 

قاٍ: قايت ايٓطا٤ يًٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: غًبٓا عًٝو ايسداٍ! ؾادعٌ 

 ........... ,يٓا َٜٛا َٔ ْؿطو  ؾٛعدٖٔ َٜٛا يكٝٗٔ ؾٝ٘, ؾٛعـيٗٔ ٚأَسٖٔ
 اًمنمح  

زَموب َهْؾ جُيَْعُؾ يمِؾـَِّسوِء وومد روى اإلموم ايمبخوري دم صحقحف زمعد ايمؼممجي زمؼقيمف: )

ْدِريِّ (زمسـده َيْقٌم فَمعَم ضِمَدٍة دِم ايْمِعْؾؿِ  ـْ َأيِب ؽَمِعقٍد اخْلُ ًْ ريض اهلل فمـف ومول:  فَم وَمويَم

ل ذم اًمٗمتح: ((، ىم٤مضَم٤مَءْت اُْمَرَأةٌ ( وذم رواي٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري أيْم٤ًم، وُمًٚمؿ: ))ايمـَِّسوءُ 

نَمَؾَبـَو فَمَؾْقَؽ  :فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّؿَ  اهللُيمِؾـَّبِلِّ َصعمَّ هل أؾمامء سمٜم٧م يزيد سمـ اًمًٙمـ، وىم٤مًم٧م )

صَموُل  (، أي: إن اًمرضم٤مل يالزُمقٟمؽ يمؾ إي٤مم، ويًٛمٕمقن اًمٕمٚمؿ وأُمقر اًمديـ !ايمرِّ

ـْ  هَموصْمَعْؾ يَمـَو َيْقموً ُمٜمؽ، وٟمحـ ٟم٤ًمء وٕم٤مف ٓ ٟم٘مدر قمغم ُمزامحتٝمؿ ) (، َكْػِسَؽ ِم

أي: قملمِّ ًمٜم٤م يقُم٤م، وُمـ أدهبـ ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمؼمهـ سم٘مقهلـ 

)وم٤مضمٕمؾ(، طمٞم٨م رددن ذًمؽ إمم اظمتٞم٤مره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وذم رواي٦م قمٜمد 

َؽ َيْقُم اهللَِي٤م َرؾُمقَل اًمٌخ٤مري أيْم٤م: )) ًِ ـْ َٟمْٗم ضَم٤مُل سمَِحِديثَِؽ وَم٤مضْمَٕمْؾ ًَمٜم٤َم ُِم  ٤مً َذَه٥َم اًمرِّ

ُٛمٜم٤َم مِم ٤م قَمٚم َٛمَؽ َٟم٠مْ  َـّ َيْقم((، )اهللشمِٞمَؽ ومِٞمِف شُمَٕمٚمِّ َـّ همِقفِ  وً هَمَقفَمَدُه ( وذم رواي٦م قمٜمد يَمِؼَقُف

ـَ ذِم َيْقِم يَمَذا َويَمَذااًمٌخ٤مري يمذًمؽ وُمًٚمؿ: )) ((، وزاد اًمٌخ٤مري: وَمَ٘م٤مَل اضْمَتِٛمْٕم

ققمده وضم٤مءهـ، ((، ومقرم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذِم َُمَٙم٤مِن يَمَذا َويَمَذا))

وهذا يدل قمغم أٟمف يٜمٌٖمل ٕهؾ اًمٕمٚمؿ أن خيّمّمقا وىمت٤ًم حمددًا ًمٚمٜم٤ًمء ًمتٕمٚمٞمٛمٝمـ يمام 

ومٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، طمٞم٨م طمدد هلـ يقُم٤ًم وُمٙم٤مٟم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم، صمؿ ًم٘مٞمٝمـ 

َـّ ومٞمف، ) ـ  َرؾُمقُل )) (، وذم رواي٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ:هَمَقفَمَظُف ـَ وَم٠َمشَم٤مُه هلل اوَم٤مضْمَتَٛمْٕم

َٛمُف اهلل  َصغم   ـ  مِم ٤م قَمٚم  َٛمُٝم َؿ وَمَٕمٚم  َـّ ((، )اهلل  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم        ( سم٤مًمّمدىم٦م، يمام ذم َوَأَمَرُه
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َٖا))ؾهإ ؾُٝا قاٍ هلٔ:  ََٚئد  ِٔ َٔ ًَاَث١ّ  ُّ َث ََِسَأ٠ْ ُتَكدِّ ٖٔ ا ُِٓه َٔ َٗا  ..ََا  َٕ َي ٔإٖيا َنا

ٖٓأز ّأسَذاب ِٔ اي ٔٔ)) :اثٓري؟ ؾكاٍٚ :ؾكايت اَسأ٠ ,((َٔ ِٝ ََٓت  ((.َٚاِث
 اًمنمح  

َـّ رواي٤مت أظمرى قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأمحد وهمػمهؿ، ) َمو ) :هَمَؽوَن همِقاَم وَموَل هَلُ

ـْ َويَمِدَهو ُم شَماَلشَمًي ِم َـّ اْمَرَأٌة سُمَؼدِّ و ضِمَجوزم ..ِمـُْؽ َّٓ ىَموَن هَلَ ـْ ايمـَّورِ  وً إِ (، أي: يتقرم ُمـ ِم

سمٚمقغ الٜم٨م، أي: آصمؿ، واعمٕمٜمك: أهنؿ ُم٤مشمقا ىمٌؾ أن يٌٚمٖمقا:  وًمده٤م ذم اًمّمٖمر ىمٌؾ

ٕن اإلصمؿ إٟمام يٙمت٥م سمٕمد اًمٌٚمقغ، ويم٤من اًمن ومٞمف أٟمف ٓ يٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ سمٕمد اًمٌٚمقغ: إذ 

 ذاك قم٘مقق، ومٞمٙمقن الزن قمٚمٞمٝمؿ أؿمد، يمام ذم )ومتح اًم٤ٌمري(.

غ وىمد ورد الدي٨م ذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة ُمـ همػم اًمت٘مٞمٞمد سمٌٚمق

ٌِْد الٜم٨م، وضم٤مء ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد  ـْ قَم ُٕمقٍد ىَم٤مَل اهلل قَم ًْ ـِ َُم  اهللِ ىَم٤مَل َرؾُمقُل : سْم

ٌُْٚمُٖمقا )) :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهلُلَصغم   ْ َي ـْ اًْمَقًَمِد مَل ِٚمَٛملْمِ َيُٛمقُت هَلاَُم صَماَلصَم٦ٌم ُِم ًْ ـْ ُُم َُم٤م ُِم

ٜم٨َْم  ٓ  يَم٤مُٟمقا ًَمُف طِمّْمٜم ..اْلِ ـْ اًمٜم ٤مرِ  ٤مً طَمِّمٞمٜم ٤مً إِ  ((.ُِم

ًْ اْمَرَأةٌ ) (، َواشْمـََتكْمِ  :هَمَؼوَل  ؟َواشْمـََتكْمِ (، هل: أم ؾمٚمٞمؿ، وىمٞمؾ همػم ذًمؽ، )هَمَؼويَم

وومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن طمٙمؿ آصمٜملم طمٙمؿ اًمثالصم٦م، ومُٞمحتٛمؾ أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

أوطمل إًمٞمف ذم اللم سم٠من جيٞم٥م اعمرأة سمذًمؽ، وٓ يٛمتٜمع أن يٜمزل اًمقطمل قمغم اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم اًم١ًمال، وٓ يٛمتٜمع أن يٜمزل اًمقطمل قمغم رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـمروم٦م قملم، وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي يمام ذم )قمٛمدة اًم٘م٤مري(: وجيقز أن 

 يٙمقن أوطمل إًمٞمف ىمٌٚمف. اهـ.

وىمد ضم٤مء ذم أطم٤مدي٨م أظمرى ُم٤م يدل قمغم أن اًمقاطمد يم٤مٓصمٜملم أيْم٤ًم، وم٘مد ضم٤مء 

َي٤م  :وَمِ٘مٞمَؾ أمحد شمٙمٛمٚم٦م ًمٚمحدي٨م اعمت٘مدم ىمري٤ًٌم ويمذا قمٜمد اسمـ ُم٤مضم٦م:  ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم

 مَلْ اهلل َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق َذر   ((، َوإِْن يَم٤مَٟم٤م اصْمٜملَْمِ  )) :ىَم٤مَل  ؟وَم٢مِْن يَم٤مَن اصْمٜملَْمِ اهلل َرؾُمقَل 
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ًِ ٫))ٚقاٍ صباٖد:  :ثِ قاٍ ؼي ))باب اسبٝا٤ ؼي ايعًِ(( ُِ اِئع ًٖ ٕٞ ََٜتَع َُِطَتِش  َِ

َُِطَتِهٔبْس َِْؿأز :ََٚقاَيِت َعا٥َٔػ١ُ((, ََٚيا  َْٔطا٤ُ اِيَأ َِّطا٤ُ  َِ اي َٝا٤ُ  ,ِْٔع ٖٔ اِيَش ُٗ َِٓع ُِ َٜ  ِِ َي

ٔٔ َٔ ٔؾٞ ايدِّٜ ِٗ ََٜتَؿٖك  ِٕ  .َأ
 اًمنمح  

ٓ  اصْمٜملَْمِ  ْم إِ ـُ يَمْٕم٥ٍم َأسُمق اعْمُٜمِْذِر ؾَمٞمُِّد  ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل ُأيَبُّ  ((.َوإِْن يَم٤مَٟم٤م اصْمٜملَْمِ )) :ىَم٤مَل  ؟ُأىَمدِّ سْم

 
ِ
اء ٓ  َواطِمداً  :اًْمُ٘مر  ْم إِ ْ ُأىَمدِّ اَم َذاَك قِمٜمَْد )) :وَمَ٘م٤مَل  ؟وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف َوإِْن يَم٤مَن َواطِمداً  :ىَم٤مَل  ؟مَل إِٟم 

ُومَم  ْٕ ْدَُم٦ِم ا  ((.اًمّم 

وذم الدي٨م ُم٤م يدل قمغم طمرص ٟم٤ًمء اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ امجٕملم قمغم 

ًمٕمٚمؿ وآؾمتٗم٤مدة، يمام يدل قمغم أن أوٓد اعمًٚمٛملم ذم اجلٜم٦م، وىمد سمٞمٜم٧م ذًمؽ شمٕمٚمؿ ا

 سمتٗمّمٞمؾ ذم يم٤ميب: )اًم٘مقل اعمٗمٞمد ذح اجلقهر اًمٗمريد ذم ظمالص٦م اًمتقطمٞمد(.

َقوِء دِم ايْمِعْؾؿِ دم )اًمٌخ٤مري ) (شمؿ ومول) ُؿ ايْمِعْؾؿَ  :َووَموَل جُمَوِهٌد  :(زَموب احْلَ (، َٓ َيَتَعؾَّ

(، وهق سمٞم٤مء واطمدة ًمٖم٦م متٞمؿ، وسمٞم٤مئلم ًمٖم٦م أهؾ الج٤مز، ُمْسَتْحٍل )أي: ٓ يٜم٤مل اًمٕمٚمؿ 

َٓ ُمْسَتْؽػِمٌ وهق آصؾ، ) (، أي: ُمًتٕمٔمؿ ٟمٗمًف، وم٤مٕول ُمٜمٕمف الٞم٤مء ُمـ اًم١ًمال َو

وطمْمقر حم٤مض اًمٕمٚمامء، واًمث٤مين يتٕم٤مفمؿ، ويًتٜمٙمػ أن يتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ، ويدقمل 

ُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف: سمام اعمٕمروم٦م ُمع سمٕمده٤م قمٜمف، ومٝمام حمروُم٤من، وىمد ؾمئؾ اإل

ٚم٧م اًمٕمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ؟ وم٘م٤مل: ُم٤م سمخٚم٧م سم٤مإلوم٤مدة، وٓ اؾمتٜمٙمٗم٧م قمـ آؾمتٗم٤مدة.  طمّم 

ًْ فَموئَِريُ ) ـَ دِم  :َووَمويَم ْف َقوُء َأْن َيَتَػؼَّ َـّ احْلَ ْ َيْؿـَْعُف َْكَصوِر َل ْٕ كِْعَؿ ايمـَِّسوُء كَِسوُء ا

ـِ  ي ـّ ي٠ًمًمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمايمدِّ ٞمف وؾمٚمؿ وٓ يًتحلم ُمـ اًم١ًمال، وُمـ (، ومٙم

ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم ذًمؽ ُم٤م ورد قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  ضَم٤مَءْت ُأمُّ ؾُمَٚمْٞمٍؿ إمَِم َرؾُمقِل : قَم

ـْ اْلَؼِّ  اهللَإِن  اهلل َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهلُلَصغم   اهللِ َتْحِٞمل ُِم ًْ وَمَٝمْؾ  ،َٓ َي

ـْ  ْرَأِة اعمَْ   قَمغَم  ؾٍ   ُِم ًْ ِلُّ  ىَم٤مَل  ؟اطْمَتَٚمَٛم٧ْم  إَِذا   هُم  إَِذا َرَأْت )) :َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمِف   اهلُلَصغم   اًمٜمٌ 
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ٚؼي ؾشٝح ايبدازٟ أٜكا عٔ أبٞ ضعٝد اشبدزٟ زقٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: خسز 

 ..................ؾاس إزي اغيؿًٞ ,  ٚأزضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؼي أقش٢ 
 اًمنمح  

َتِٚمُؿ اعْمَْرَأةُ  َأو اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :َوىَم٤مًَم٧ْم  ،َوضْمَٝمَٝم٤م :شَمْٕمٜمِل ،وَمَٖمٓم ٧ْم ُأمُّ ؾَمَٚمَٛم٦مَ  ،((اعْم٤َمءَ   ؟ حََتْ

 ((.َٟمَٕمْؿ شَمِرسَم٧ْم َيِٛمٞمٜمُِؽ وَمٌَِؿ ُيِْمٌُِٝمَٝم٤م َوًَمُدَه٤م)) :ىَم٤مَل 

ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم وذم رواي٦م قمٜمد اإلُم٤مم أمحد وهمػمه  ضَم٤مَءْت ُأمُّ ؾُمَٚمْٞمٍؿ : ًَم٧ْم ىَم٤م َأْيَْم٤مً قَم

ِلِّ َصغم   ضُمُؾ  اهلُلإمَِم اًمٜمٌ  ـْ اعْمَْرَأِة شَمَرى ذِم َُمٜم٤َمُِمَٝم٤م َُم٤م َيَرى اًمر  ٠َمًَمْتُف قَم ًَ َؿ وَم  ؟قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

ْؾ  ..إَِذا َرَأْت اعْم٤َمءَ )) :وَمَ٘م٤مَل  ًِ ٤مءَ  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ((وَمْٚمَتْٖمَت ًَ َتِٚمؿُ  ،وَمَْمْح٧ِم اًمٜمِّ  َوَهْؾ حَتْ

ِلُّ َصغم   ؟اعْمَْرَأةُ   ((.وَمٌَِؿ ُيِْمٌُِٝمَٝم٤م َوًَمُدَه٤م إِذاً  ،شَمِرسَم٧ْم َيِٛمٞمٜمُِؽ )) :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهللُ وَمَ٘م٤مل اًمٜمٌ 

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ وُمـ ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ وأمحد وهمػممه٤م  َأن  ريض اهلل قمٜمٝم٤م  قَم

ِل  َصغم   ِؾ اعْمَِحٞمضِ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم   اهلُلَأؾْماَمَء ؾَم٠َمًَم٧ْم اًمٜمٌ  ًْ ـْ هُم شَم٠ْمظُمُذ )) :وَمَ٘م٤مَل  ،َؿ قَم

ـ  َُم٤مَءَه٤م َوؾِمْدَرهَت٤َم رُ  ،إطِْمَدايُم ـُ اًمٓمُُّٝمقرَ  ،وَمَتَٓمٝم 
ًِ وَمَتْدًُمُٙمُف  ،صُمؿ  شَمُّم٥مُّ قَمغَم َرْأؾِمَٝم٤م ،وَمُتْح

ٌُْٚمَغ ؿُم١ُموَن َرْأؾِمَٝم٤م ؿَمِديداً  َدًْمٙم٤مً  شَم٠ْمظُمُذ ومِْرَص٦ًم صُمؿ   ،صُمؿ  شَمُّم٥مُّ قَمَٚمْٞمَٝم٤م اعْم٤َمءَ  ،طَمت ك شَم

َٙم٦مً   ً ُر هِب٤َم ،مُمَ ُر هِب٤َم :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َأؾْماَمءُ  ((وَمَتَٓمٝم  ٌَْح٤مَن )) :وَمَ٘م٤مَل  ؟َويَمْٞمَػ شَمَٓمٝم   اهللِ!ؾُم

ـَ  ِري ٤َم خُتِْٗمل َذًمَِؽ  ((هِب٤َم شَمَٓمٝم  مِ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم يَم٠َمهن  ٌ ِٕملَم َأصَمَر اًمد  ِؾ  ،شَمَت ًْ ـْ هُم َوؾَم٠َمًَمْتُف قَم

رُ  ،شَم٠ْمظُمُذ َُم٤مءً )) :وَمَ٘م٤مَل  ؟سَم٦مِ اجْلَٜم٤َم ـُ اًمٓمُُّٝمقرَ  ،وَمَتَٓمٝم 
ًِ ٌِْٚمُغ اًمٓمُُّٝمقرَ  ،وَمُتْح  صُمؿ  شَمُّم٥مُّ  ،َأْو شُم

ٌُْٚمَغ ؿُم١ُموَن َرْأؾِمَٝم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ((،صُمؿ  شُمِٗمٞمُض قَمَٚمْٞمَٝم٤م اعْم٤َمءَ  ،قَمغَم َرْأؾِمَٝم٤م وَمَتْدًُمُٙمُف طَمت ك شَم

٤مُء  :قَم٤مِئَِم٦مُ  ًَ
٤مُء ٟمِ ًَ ـِ ٟمِْٕمَؿ اًمٜمِّ ي ـَ ذِم اًمدِّ ْٝم ـ  اْلََٞم٤مُء َأْن َيَتَٗم٘م  ـْ َيْٛمٜمَُٕمُٝم َْٟمَّم٤مِر مَلْ َيُٙم ْٕ  .ا

ْدِريِّ َريِضَ ودم صحقح ايمبخوري أيضًو ) ـْ َأيِب ؽَمِعقٍد اخْلُ طَمَرَج  فَمـْفُ اهلل  فَم

  اظمَُْصعمَّ إلَِم ) –ؿمؽ اًمراوي  -( دِم َأْضًحك َأْو همِْطرٍ   َوؽَمؾَّؿَ   فَمَؾْقفِ   اهلل َصعمَّ  اهلل َرؽُمقُل 
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ٖٓاُع))ثِ اْؿسف ؾٛعفي ايٓاع ٚأَسِٖ بايؿدق١ ؾكاٍ:  َٗا اي ٜٗ ((, َتَؿٖدُقٛا َأ

َِّطا٤ٔؾُس ع٢ً ايٓطا٤, ؾكاٍ: )) ََِعَػَس اي َٔ َٜا  ٌٔ  َتَؿٖدِق ِٖ ٖٔ َأِنَجَس َأ ُِٜتُه ِّْٞ َزَأ َؾٔإ

ٖٓأز  ............................... ((, ....................................................اي
 اًمنمح  

َف  و ايمـَّوُس ( ُمـ اًمّمالة، )شُمؿَّ اْكٌَمَ َ َدوَمِي هَمَؼوَل َأُّي  هَمَقفَمَظ ايمـَّوَس َوَأَمَرُهْؿ زمِويمصَّ

وُمقا هَمَؿرَّ فَمعَم ايمـَِّسوِء هَمَؼوَل َيو َمْعمَمَ (، صمؿ سمٕمد وقمٔمف ًمٚمٜم٤مس.. اٟمٍمف، )سَمَصدَّ

وهق اؾمؿ ؿ اجلامقم٦م اًمذيـ َأُْمُرُهؿ واطمد، أي: ُمِمؽميمقن، (، واعمٕمنم: هايمـَِّسوءِ 

ء ُمٕمنم، واًمٜم٤ًمء ُمٕمنم، وٟمحق يتٜم٤موهلؿ يم٤مإلٟمس ُمٕمنم واجلـ ُمٕمنم، وإٟمٌٞم٤م

 .ومجٕمف ُمٕم٤مِذ  ،ذًمؽ

وذم الدي٨م ر ٌد قمغم ُمـ ىم٤مل أن اعمٕمنم خمّمقص سم٤مًمرضم٤مل، إٓ إن يم٤من ُمراده 

ذم طم٤مًم٦م ذيمر يمٚمٛم٦م ُمٕمنم وم٘مط،  سم٤مًمتخّمٞمص ذم طم٤مًم٦م إـمالق اعمٕمنم ٓ شم٘مٞمٞمده، أي:

 أُم٤م ًمق ىمٞمد يمٞم٤م ُمٕمنم اًمٜم٤ًمء.. ومٞمٜمٍمف إًمٞمٝمـ.

 
ـَ ) وْم (، أي: أُمرهـ أُمرًا ظم٤مص٤ًم سم٤مًمّمدىم٦م، وإٓ وم٢من إُمر إول ذم اعمققمٔم٦م سَمَصدَّ

 يِمٛمٚمٝمـ.

َـّ َأىْمَثَر َأْهِؾ ايمـَّورِ ) ( ذم ًمٞمٚم٦م اإلهاء واعمٕمراج، وحيتٛمؾ أن ُمٕمٜمك هَمنيِنِّ َرَأْيُتُؽ

(: أي قمٚمٛم٧م ذًمؽ، وأـمٚمٕمٜمل اهلل قمٚمٞمف، ومرأيتف قمٞم٤من، وي١ميد هذا ُم٤م ضم٤مء )رأيتٙمـ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ ذم رواي٦م اإلُم٤مم أمحد  ِل  َصغم   ريض اهلل قمٜمف قمـ قَم ، قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهللُ اًمٜمٌ 

ـ  َأيْمَثَر َأْهِؾ اًمٜم ٤مِر َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ وومٞمف: )) ُم٤م ورد قمٜمد اًمٌخ٤مري  ((، ويمذاوَم٢ميِنِّ ىَمْد َرَأْيُتُٙم

ـْ  ٌ ٤مسٍ  قَم ـِ قَم ِلُّ : ىَم٤مَل  قمٜمف  اهلل ريض  اسْم  ُأِري٧ُم اًمٜم ٤مَر )) :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهلل  َصغم   ىَم٤مَل اًمٜمٌ 

                                                 

 (.2/227) اٟمٔمر: ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي (1)
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َٕ اِيَعٔػرَي ؾكًٔ: ٚمب ذيو ٜا زضٍٛ اهلل؟ قاٍ: ََٚتِهُؿِس  َٔ ًِٖع َٕ اي  , .............ُتِهٔجِس
 اًمنمح  

٤مءُ وَم٢مَِذا َأيْمَثُر  ًَ ((، وهذه اًمرؤي٦م وىمٕم٧م ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طم٤مل َأْهِٚمَٝم٤م اًمٜمِّ

ٌ ٤مسٍ  صالة اًمٙمًقف يمام ضم٤مء ذم الدي٨م ـِ قَم ـْ اسْم ريض اهلل قمٜمف طمٞم٨م ذيمر  قَم

 َوُأِري٧ُم اًمٜم ٤مَر وَمَٚمْؿ َأَر َُمٜمَْٔمراً الدي٨م اًمٓمقيؾ وومٞمف أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ))

٤مءَ  يَم٤مًْمَٞمْقِم ىَمطُّ َأوْمَٔمعَ  ًَ  (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.َوَرَأْي٧ُم َأيْمَثَر َأْهِٚمَٝم٤م اًمٜمِّ

ـَ (: أي سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرضم٤مل، )َأيْمَثَر َأْهِؾ اًمٜم ٤مرِ وُمٕمٜمك ) َوزمَِؿ (، أي: اًمٜم٤ًمء )هَمُؼْؾ

َ َي٤م (، وذم رواي٦م أن اًمتل ؾم٠مًمتف هل اُمرأة واطمدة، وم٘م٤مًم٧م: )اهللَِذيمَِؽ َيو َرؽُمقَل  مِل

اهلل َوَُم٤م ًَمٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل أمحد، وذم رواي٦م أظمرى ىم٤مًم٧م: ) اهللِ؟( أظمرضمف اإلُم٤ممَرؾُمقَل 

 :وَموَل ( أظمرضمف ُمًٚمؿ، ومٚمام ؾم٠مًمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.. أضم٤مب )َأيْمَثَر َأْهِؾ اًمٜم ٤مرِ 

ـَ َوسَمْؽُػْرَن ايْمَعِرغمَ  ْع (، واًمٚمٕمـ ذم اًمٚمٖم٦م: اإلسمٕم٤مد واًمٓمرد، وذم اًمنمع: سُمْؽثِْرَن ايمؾَّ

اهلل، وٓ جيقز أن يٌٕمد ُمـ رمح٦م اهلل ُمـ ٓ يٕمرف طم٤مًمف اًمدقم٤مء سم٤مإلسمٕم٤مد ُمـ رمح٦م 

وظم٤ممتتف أُمره ُمٕمروم٦م ىمٓمٕمٞم٦م: ومٚمٝمذا ىم٤مًمقا: ٓ جيقز  ًمٕمـ أطمٍد سمٕمٞمٜمف ُمًٚماًم يم٤من أو 

يم٤مومرًا أو داسم٦م، إٓ ُمـ قمٚمٛمٜم٤م سمٜمص ذقمل أٟمف ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر، أو يٛمقت قمٚمٞمف يم٠ميب 

 ضمٝمؾ، وإسمٚمٞمس.

ومٞمف وصػ ُمٕملم .. ومٚمٞمس وأُم٤م اًمٚمٕمـ سم٤مًمقصػ، أي: أن ٟمٚمٕمـ ُمـ ُوضمد 

سمحرام، يمٚمٕمـ اًمقاصٚم٦م، وهل اًمتل شمّمؾ ؿمٕمر اعمرأة سمِمٕمر أظمرى، واعمًتقصٚم٦م، 

وهل اًمتل شم٠ًمل ُمـ يّمؾ هل٤م سمِمٕمره٤م ؿمٕمر آظمر ُمًتٕم٤مر ُمـ ؿمٕمقر أدُمٞملم، 

واًمقاؿمٛم٦م، وهل وم٤مقمٚم٦م اًمقؿمؿ، وهق أن يٖمرز اجلٚمَد سم٢مسمرة صمؿ حُيِمك سمٙمحؾ أو ٟمٞمؾ 

ًتقؿمٛم٦م، وهل اًمتل شمٓمٚم٥م ُمـ يٓمٌع اًمٜم٘مقش قمغم وَمَٞمْزَرقُّ أصمره أو خيي، واعم

 اعمٞمؿ، وهل   َُمٜم٤مرة سمٗمتح  ًمٚمُحًـ، وآيمؾ اًمرسم٤م، واعمّمقريـ، واًمٔم٤معملم ـمٚم٤ًٌم  ضمٚمده٤م 
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ْيـ، ويمذا  ًمٕمـ ُمـ شمقمم همػم َُمَقاًمٞمف، وُمـ اٟمت٥ًم إمم همػم أسمٞمف، قمالُم٦م دمٕمؾ سملم الد 

وُمـ أطمدث ذم اإلؾمالم طمدصم٤ًم ًمٞمس، واًمٗم٤مؾم٘ملم، واًمٙم٤مومريـ، وًمٕمـ ُمـ همػّم ُمٜم٤مر 

إرض، واعمٜم٤م: مجع ُمـ أُمر اًمديـ، أو آوى حمدصم٤ًم، وهمػم ذًمؽ مم٤م ضم٤مءت سمف 

اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م سم٢مـمالىمف قمغم آوص٤مف، ٓ ًمٕمـ اًمِمخص اًمذي ىم٤مم سمف 

 سمٕمٞمٜمف. اًمقصػ

واًمٚمٕمـ واًم٥ًم واًمِمتؿ ذم اًمٜم٤ًمء يٙمثر، وذًمؽ ذم اًمٕمٝمقد اعم٤موٞم٦م، أُم٤م أن 

 وم٢مٟمف ذم اًمرضم٤مل يمثػم، ومحًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

(: أي: اًمٙمٗمر اًمٚمٖمقي، َوشَمْٙمُٗمْرَن اًْمَٕمِِمػمَ وُمٕمٜمك ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )

 وهق اجلحقد، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًمٙمٗمر اعمخرج قمـ اعمٚم٦م.

اعمٕم٤مذ، واعمراد سمف هٜم٤م اًمزوج: ٕن قمِمػم اعمرأة زوضمٝم٤م، ومٝمق واًمٕمِمػم: أي 

يٕم٤مذه٤م وشمٕم٤مذه، وُمراده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهن٤م شمٜمٙمر ودمحد ُم٤م ًمف ُمـ ومْمؾ 

وإطم٤ًمن، ومتجحد طم٘مف، يمام سملّم ذًمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم الدي٨م 

٤مءُ وَم٢مَِذا َأيْمَثُر َأهْ  ،ُأِري٧ُم اًمٜم ٤مرَ أظمر طمٞم٨م ىم٤مل: )) ًَ َأَيْٙمُٗمْرَن  :ىِمٞمَؾ  ((َيْٙمُٗمْرنَ  ،ِٚمَٝم٤م اًمٜمِّ

٤منَ  ،َيْٙمُٗمْرَن اًْمَٕمِِمػمَ )) :ىَم٤مَل  ؟سم٤ِمهللِ ًَ طْم ْهرَ  ،َوَيْٙمُٗمْرَن اإْلِ ـ  اًمد  ٜم٧َْم إمَِم إطِْمَداُه ًَ  ،ًَمْق َأطْم

 (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.ىَمطُّ  َُم٤م َرَأْي٧ُم ُِمٜمَْؽ ظَمػْماً  :ىَم٤مًَم٧ْم  ..صُمؿ  َرَأْت ُِمٜمَْؽ ؿَمْٞمئ٤مً 

وذم اؾمتخداُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمٗمظ )شمٙمٗمرن( إؿم٤مرة قمٔمٞمٛم٦م إمم طمؼ 

ًَمْق اًمزوج، وأن ضمحقد طم٘مف وومْمٚمف إصمؿ قمٔمٞمؿ، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ))

ُجَد ًمَِزْوضِمَٝم٤م َأطَمداً  يُمٜم٧ُْم آُِمراً  ًْ ََُمْرُت اعمَْْرَأَة َأْن شَم َٕ طََمٍد  ِٕ ُجَد  ًْ (( أظمره أمحد، َأْن َي

 قمغم اًمزوضم٦م سمحؼ اهلل شمٕم٤ممم، وم٢مذا يمٗمرت   ُم٤مضم٦م، وم٘مرن طمؼ اًمزوج واًمؽمُمذي، واسمـ
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اعمرأة طمؼ زوضمٝم٤م، وىمد سمٚمغ ُمـ طم٘مف قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمٖم٤مي٦م.. يم٤من ذًمؽ دًمٞماًل قمغم هت٤موهن٤م 

سمحؼ اهلل: ومٚمذًمؽ يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمٗمر: ًمٙمٜمف يمٗمر ٓ خيرج قمـ اعمٚم٦م، وؾمٞمتٙمٚمؿ 

 اعمّمٜمػ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم آظمر هذا اًمٙمت٤مب قمـ طمؼ اًمزوج قمغم اًمزوضم٦م.

 :فائدة 

 وهل:ذم الدي٨م أطمٙم٤مم ُمٝمٛم٦م، 

ۓ   ڭ  ڭ   چأن الًٜم٤مت يذهٌـ اًمًٞمئ٤مت يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .1

: وًمذًمؽ أُمرهـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ {١١٤هود: } چڭ

 سم٤مًمّمدىم٦م.

أن يمٗمران اًمٕمِمػم، ويمٗمران اإلطم٤ًمن ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، وم٢من اًمتققمد سم٤مًمٜم٤مر ُمـ  .2

 قمالُم٦م يمقن اعمٕمّمٞم٦م يمٌػمة.

٨م ٓ يدل قمغم أٟمف أن اًمٚمٕمـ ُمـ اعمٕم٤مي اًمِمديدة اًمُ٘مٌح، همػم أن الدي .3

ـَ يمٌػمة: وم٢مٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: )) ْع ((، ومٚمق يم٤من اًمٚمٕمـ سُمْؽثِْرَن ايمؾَّ

(: سمؾ ضم٤مء اًمٚمٗمظ سمـ)شمٙمثرن(، ومتققمدهـ سم٤مًمٜم٤مر ُمع  ـ  يمٌػمة ًم٘م٤مل: )وشمٚمٕم

 اإليمث٤مر: إذ اإليمث٤مر هق اًمٙمٌػمة، وم٤مًمّمٖمػمة إذا يمثرت.. ص٤مرت يمٌػمة.

ـْ ؿ ُمققمٔمتف ًمٚمٜم٤مس، وم٘م٤مل: )صمؿ واصؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ًُ ِم َمو َرَأْي

َـّ َيو َمْعمَمَ ايمـَِّسوءِ  ـْ إضِْمَداىُم وِزِم ِم صُمِؾ احْلَ ـٍ َأْذَهَى يمُِؾىِّ ايمرَّ َصوِت فَمْؼٍؾ َوِدي
(، َكوومِ

 الدي٨م   ذم وؾمٚمؿ  قمٚمٞمف   اهلل  صغم  سمٞمٜمف  ُم٤م  واًمديـ: هق  اًمٕم٘مؾ ٟم٤مىمّم٤مت   وُمٕمٜمك

                                                 

 (.2/228)اٟمٔمر: ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي  (1)



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

65 

............................................................................................. 
 اًمنمح  

َوَُم٤م ُٟمْ٘مَّم٤مُن اًْمَٕمْ٘مِؾ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل أظمر، طمٞم٨م ؾم٠مًمتف إطمدى اًمٜم٤ًمء، وم٘م٤مًم٧م: 

ـِ  ي ٤م ُٟمْ٘مَّم٤مُن اًْمَٕمْ٘مؾِ )) :ىَم٤مَل  ؟َواًمدِّ وَمَٝمَذا  ،ضُمؾٍ وَمَِمَٝم٤مَدُة اُْمَرَأشَملْمِ شَمْٕمِدُل ؿَمَٝم٤مَدَة رَ  ..َأُم 

َٞم٤مزِم َُم٤م شُمَّمكمِّ  ،ُٟمْ٘مَّم٤مُن اًْمَٕمْ٘مؾِ  ـِ  ،َوشُمْٗمٓمُِر ذِم َرَُمَْم٤منَ  ،َومَتُْٙم٨ُم اًمٚم  ي (( وَمَٝمَذا ُٟمْ٘مَّم٤مُن اًمدِّ

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.

ضُمؾِ وذم رواي٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري: ))  ؟((َأًَمْٞمَس ؿَمَٝم٤مَدُة اعْمَْرَأِة ُِمْثَؾ ٟمِّْمِػ ؿَمَٝم٤مَدِة اًمر 

ـَ  ـْ ُٟمْ٘مَّم٤مِن قَمْ٘مِٚمَٝم٤م)) :ىَم٤مَل  .سَمغَم  :ىُمْٚم َومَلْ  ،مَلْ شُمَّمؾِّ  ..َأًَمْٞمَس إَِذا طَم٤مَو٧ْم  ،وَمَذًمِِؽ ُِم

ـَ  ؟((شَمُّمؿْ  ـْ ُٟمْ٘مَّم٤مِن ِديٜمَِٝم٤م)) :ىَم٤مَل  .سَمغَم  :ىُمْٚم  ((.وَمَذًمِِؽ ُِم

 :شبهة  

يًتدل سمٕمض أهؾ اًمٙمٗمر، واعمثػميـ ًمٚمٗمتـ هبذا الدي٨م قمغم أن اإلؾمالم  ىمد 

سمٕمض ضمٝمٚم٦م اعمًٚمٛملم قمغم  ام أٟمف حيت٩م سمفووصٗمٝم٤م سم٤مًمٜم٘مص، يم أه٤من اعمرأة

آؾمتٜم٘م٤مص ًمٚمٛمرأة وطمرُم٤مهن٤م ُمـ سمٕمض طم٘مقىمٝم٤م، ويَمْثَرُت دمرحيٝم٤م سم٠مًمٗم٤مظ ذُمٞمٛم٦م، 

وهذا ُمـ اجلٝمؾ سمٛمراد اًمنميٕم٦م وُمراد الٌٞم٥م إقمٔمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وًمردِّ 

 شمٚمؽ اًمِمٌف ٟم٘مقل:

٤مـمٗم٦م، وم٤مإلٟم٤ًمن أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظمٚمؼ ذم اإلٟم٤ًمن اًمٕم٘مؾ وظمٚمؼ ُمٕمف اًمٕم

يًتٕمٛمؾ اًمٕم٘مؾ واًمٕم٤مـمٗم٦م ُمٕم٤ًم، إٓ أن اؾمتٕمامل ضم٤مٟم٥م اًمٕم٘مؾ أيمثر ُمـ اًمٕم٤مـمٗم٦م قمٜمد 

اًمرضم٤مل، وم٤معمرأة شمًتٕمٛمؾ اًمٕم٤مـمٗم٦م أيمثر ُمـ اؾمتٕمامهل٤م اًمٕم٘مؾ، وهذا أُمر حمٛمقد ذم 

اعمرأة: ٕن ًمقٓ ذًمؽ عم٤م اؾمتٓم٤مقم٧م اعمرأة أن شمريب إسمٜم٤مء وإضمٞم٤مل وأن شمّمؼم قمغم 

ل ُمِمٖمقًم٦م أيمثر ُمـ اًمرضمؾ: ٕن اٟمِمٖم٤مهل٤م سم٠مُمر قمٔمٞمؿ، وهق اًمؽمسمٞم٦م: شمرسمٞمتٝمؿ، هلذا ه

 وومٙمره٤م شمرسمٞم٦م   مهٝم٤م  سم٤مٕسمٜم٤مء، ومٞمٙمقن  اًمٕم٤مـمٗم٦م قمٜمده٤م   وًمٙمثرة شمرسمٞم٦م اعمرأِة .. شمٔمٝمر
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٤م شمرسمٞم٦م ىمّٞمٛم٦م: ًمذًمؽ هل ُمٕمرو٦م ًمٚمٜمًٞم٤من ًمتِمت٧م قم٘مٚمٝم٤م ذم اًمؽمسمٞم٦م، ومتحت٤مج ذم اسمٜم٤مئٝم

ڳ  ڳ  چ اًمِمٝم٤مدة إمم أظمرى ًمتذيمره٤م ذم طم٤مًم٦م اًمٜمًٞم٤من، وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، وًمٞمس ُمراد اًمٜمٌل صغم اهلل {٢٢٢انبمرة: } چڱ  ڱ   ڱ  ڱ

ؾ اًمٕم٤مىمؾ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهن٤م ذات هم٤ٌمء أو ٟم٘مص ذم اًمتٗمٙمػم، إذ يمٞمػ شمرسمٞمؽ أهي٤م اًمرضم

 ُمـ يم٤من هذا وصٗمٝم٤م؟! 

وًمق يم٤مٟم٧م ذات هم٤ٌمء وٟم٘مص ذم اًمتٗمٙمػم .. ومٙمٞمػ ؾمؽميب إضمٞم٤مل اًمتل يٙمقن 

 ومٞمٝمف إذيمٞم٤مء وإسمٓم٤مل.

وم٤مُٕمر ًمٞمس يمذًمؽ، وٟمحـ ٟمِمٝمد ذم واىمٕمٜم٤م يمثػمًا ويمثػمًا ُمـ اًمٜم٤ًمء هـ  إذاً 

ٜم٤ًمء اًماليت أؿمدُّ ذيم٤مء وومٝماًم ُمـ يمثػم ُمـ اًمرضم٤مل، وشم٤مرخيٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ ُمكمء سم٠مظم٤ٌمر اًم

 ؿم٤مريمـ ذم ٟم٘مؾ اًمٕمٚمؿ، وذم اعمٕم٤مرك، وهمػمه٤م.

أُم٤م ٟم٘مّم٤من اًمديـ اًمذي حتدث قمٜمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.. ومٗمٞمف طمٙمٛم٦م 

قمٔمٞمٛم٦م عمـ يٗم٘مف، وم٢من اعمرأة اًمتل حتٞمض أو شمٜمٗمس ومتؽمك اًمّمالة هل٤م ذم ذًمؽ ختٗمٞمٗم٤ًم 

وسم٤مًمؽمسمٞم٦م ذم سمٞمتٝم٤م  ُمـ اهلل، وم٘مقهت٤م اًمٌدٟمٞم٦م ًمٞم٧ًم يم٘مقة اًمرضم٤مل، وهل ُمٜمِمٖمٚم٦م سمٌٞمتٝم٤م

وسمزوضمٝم٤م، ومخٗمػ اهلل قمٜمٝم٤م، وُمثؾ ذًمؽ اًمّمقم، وم٢مهن٤م ًمق ص٤مُم٧م اًمِمٝمر يمٚمف ىمد 

شمتٕم٥م، ومخٗمػ اهلل قمٜمٝم٤م، وهٜم٤مك طمٙمٛم٦م أظمرى قمٔمٞمٛم٦م وهل: أن اعمرأة  قمٜمد شمٕمٛمؾ 

إقمامل يم٤مًمّمالة واًمّمقم ٓ شمٕمٚمؿ أىُمٌِؾ ُمٜمٝم٤م أم ٓ، وم٢من اًم٘مٌقل أُمر ظمٗمل، همػم أّٟم٤م 

٤مهلل شمٕم٤ممم، واهلل قمٜمد فمـ اًمٕمٌد، يمام أن اًمري٤مء واًمٕمج٥م ىمد ىمد أُمرٟم٤م سمحًـ اًمٔمـ سم

يتٓمرق اًمٕمٛمؾ، همػم أهن٤م قمٜمدُم٤م شمؽمك اًمّمقم ذم رُمْم٤من ُمثاًل شمٔمٝمر النة ذم ىمٚمٌٝم٤م 

 شم٘مدر، ومٌتٚمؽ   اًم٘مرآن، وهل ٓ  اًمٜم٤مس يّمقُمقن، وي٘مقُمقن، وي٘مرؤون  قمٜمدُم٤م شمرى
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

النة يٙمت٥م اهلل هل٤م إضمر يم٤مُماًل دون أن شمٕمٛمؾ، وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

(( اظمرضمف اًمٓمؼماين، وًمق قمٛمٚم٧م مل شمْمٛمـ ٟمٞم٦م اعم١مُمـ ظمػم ُمـ قمٛمٚمفوؾمٚمؿ: ))

ِذر ُمٜمٝمؿ سمٜمحق اًم٘مٌقل وٓ مت٤مم إضمر، وهذا اًمٌمء ٓ يقضمد قمٜمد اًمرضم٤مل إٓ ُمـ قمُ 

 ُمرض أو همػمه.

صمؿ ضمٕمٚمٝمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾم٤ًٌٌم ًمذه٤مب ًم٥م اًمرضمؾ ال٤مزم وم٘م٤مل: 

َـّ )) ـْ إضِْمَداىُم وِزِم ِم صُمِؾ احْلَ : َأْذَهَى يمُِؾىِّ ايمرَّ ((، وأذه٥م: أي أؿمدُّ ذه٤مسم٤ًم، واًمٚم٥مُّ

 أظمصُّ ُمـ اًمٕم٘مؾ، وهق اخل٤مًمص ُمٜمف، وال٤مزم: اًمْم٤مسمط ُٕمره.

، وذم ذًمؽ وصػ ٟم٘مص ًمٚمرضم٤مل ومٞمٗمٕمؾ وي٘م ـ  قل ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل، ويٜم٘م٤مد هل

اًمذيـ يتٌٕمقن اًمٜم٤ًمء ومٞمام ٓ يٜمٌٖمل، وُمـ همػم و٤مسمط ذقمل، ومٞم٤م ًمٚمٕمج٥م ُمـ رضمؾ 

يًتِمٝمد سم٤ملدي٨م ذم إه٤مٟم٦م اعمرأة وٟم٘مّمٝم٤م، صمؿ يتٌٕمٝم٤م ومٞمام شمريد وًمق يم٤من ظمٓم٠م حمْم٤ًم، 

 وهق ٓ يدري أن الدي٨م يِمػم إمم ٟم٘مّمف هق.

ًمٖم٦م ذم وصٗمٝمـ سمذًمؽ: ٕٟمف إن اٟم٘م٤مد اًمْم٤مسمط ُٕمره هلـ، وذم الدي٨م ُم٤ٌم

 ومٖمػم اًمْم٤مسمط أومم.

وذم الدي٨م ُم٤م يدل قمغم ىمقة شم٠مصمػم اعمرأة قمغم اًمرضمؾ أيمثر ُمـ شم٠مصمػم اًمرضمؾ قمغم 

 اعمرأة وم٠مهيؿ يقصػ سم٤مًمٜم٘مص أن؟!

وُم٤م أًمٓمػ ُم٤م اضم٤مهبـ سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ همػم شمٕمٜمٞمػ وٓ ًمقم: سمؾ 

 .ظم٤مـمٌٝمـ سمٚمٓمػ وًملم

                                                 

 (.1/474)اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري  (1)
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٘ٔ ,ثِ اْؿسف ِٓٔصٔي ََ ُٖا َؾاَز ٔإَي٢  ًَ ُٕ ..َؾ ََِطُعٕٛ  َتِطَتِأٔذ  ٔٔ ََِسَأ٠ُ اِب َُٓب ا ِٜ  َدا٤َِت َش

ٔ٘ ِٝ ًَ ٌَ ,َع َُٓب :َؾٔكٝ ِٜ ٙٔ َش َٖٔر ٍَ اهلل  ٍَ. َٜا َزُضٛ ْٔٔب)): َقا َٜا ٟٗ ايٖص ٌَ ((؟َأ ٔٔ  :َؾٔكٝ ََِسَأ٠ُ اِب ا

ٍَ. ََِطُعٕٛ  َٗا: ))َقا ُْٛا َي ِِ ا٥َِر َٗا ((,ََْع َٕ َي ٖٞ  :َقاَيِت .َؾُأٔذ َْٔب ََِسَت  اهللَٜا  َْٖو َأ ٔإ

ٌّ ٔيٞ ,ٔبايٖؿَدَق١ٔ ًٔ ِٓٔدٟ ُس َٕ ٔع ٘ٔ ,ََٚنا ِٕ َأَتَؿٖدَم ٔب ُ٘  ,َؾَأَزِ ُت َأ ْٖ ََِطُعٕٛ  َأ  ُٔ َِ اِب َؾَصَع

ِِ ٔٗ ِٝ ًَ ٘ٔ َع ِٔ َتَؿٖدِقُت ٔب ََ ُٙ َأَسٗل  ََٚيَد َٚ, ٍَ ٞٗ َؾَكا ٖٓٔب  .......................: ............اي
 اًمنمح  

َف )  ( صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد أن أيمٛمؾ شمقضمٞمٝمف اًمٜمٌقي ًمٚمٜم٤ًمء، شُمؿَّ اْكٌَمَ

( اًمث٘مٗمٞم٦م صَموَءْت َزْيـَُى  ..هَمَؾامَّ َصوَر إلَِم َمـِْزيمِفِ أي: اٟمٍمف قمـ اعمّمغم إمم اعمٜمزل، )

ـِ َمْسُعقٍد سَمْسَتْلِذنُ ) (، َهِذِه َزْيـَُى اهلل َيو َرؽُمقَل  :هَمِؼقَؾ  ،فِ فَمَؾقْ ( ًمٚمدظمقل )اْمَرَأُة ازْم

( صغم اهلل قمٚمٞمف وَموَل واًم٘م٤مئؾ هق سمالل يمام ومٞمال)ومتح اًم٤ٌمري(، و)قمٛمدة اًم٘م٤مري(، )

َيوكِِى وؾمٚمؿ: ) ـِ َمْسُعقدٍ  :هَمِؼقَؾ ؟(، وم٢من ُمـ اؾمٛمٝم٤م زيٜم٥م يمثػم، )َأي  ايمزَّ  ،اْمَرَأُة ازْم

و :وَموَل  (، ُمـ ىمٌؾ ؾمٞمدٟم٤م سمالل ريض اهلل قمٜمف، ويم٤مٟم٧م ىمد وهَمُلِذَن هلََ  ،َكَعْؿ اْئَذُكقا هَلَ

ؾمٛمٕم٧م شمقضمٞمٝم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمٜم٤ًمء، وأُمره هلـ سم٤مًمّمدىم٦م، يمام ورد 

ٌِْد ذم رواي٦م اإلُم٤مم أمحد، وومٞمف: ))  اُْمَرَأُة قَم
ِ
٤مء ًَ ُٕمقدٍ اهلل َويَم٤مَن ذِم اًمٜمِّ ًْ ـِ َُم وَم٠َمشَم٧ْم إمَِم  ،سْم

ٌِْد  ُٕمقدٍ اهلل قَم ًْ ـِ َُم ـْ َرؾُمقِل ومَ  ،سْم شْمُف سماَِم ؾَمِٛمَٕم٧ْم ُِم  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهللَصغم   اهلل٠َمظْمؼَمَ

ـَ شَمْذَهٌلَِم هِبََذا اْلُكِمِّ  :وَمَ٘م٤مَل  ،هَل٤َم َوَأظَمَذْت طُمِٚمّٞم٤مً  ُٕمقٍد وَم٠َمْي ًْ ـُ َُم ُب سمِِف إمَِم  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ،اسْم َأشَمَ٘مر 

ـْ َأْهِؾ اًمٜم ٤مرِ َأْن  اهللَ َوَرؾُمقًمِِف ًَمَٕمؾ   ،قَمز  َوضَمؾ   اهلل َٕمَٚمٜمِل ُِم ل  :وَمَ٘م٤مَل  ،َٓ جَيْ َوْيَٚمِؽ َهُٚمٛمِّ

ىِمل سمِِف قَمكَم   ٤م ًَمُف َُمْقِوعٌ  ،وَمَتَّمد  طَمت ك َأْذَه٥َم سمِِف إمَِم  َٓ َواهللِ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َوقَمغَم َوًَمِدي وَم٢مِٟم 

ِلِّ َصغم   َت٠ْمِذُن قَمغَم  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهلُلاًمٜمٌ  ًْ ٧ٌَْم شَم ِلِّ َصغم  وَمَذَه ((.. قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهللُ اًمٜمٌ 

 الدي٨م. 

( ًْ َدوَميِ  اهللَيو َكبِلَّ  :وَمويَم هَمَلَرْدُت َأْن  ،َوىَموَن فِمـِْدي ضُمقِمٌّ رِم  ،إِكََّؽ َأَمْرَت زمِويمصَّ

َق زمِفِ  فُ  هَمَزفَمَؿ  ،َأسَمَصدَّ ـُ َمْسُعقٍد َأكَّ ًُ زمِِف فمَ   ازْم وْم ـْ سَمَصدَّ  ايمـَّبِل   :هَمَؼوَل  ،َؾْقِفؿْ َوَويَمَدُه َأضَمؼ  َم
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َِ اهللَؾ٢ًٖ  ًٖ ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًَ ُِٚدٔو: ))َع ََِطُعٕٛ  َش  ُٔ ِٔ َتَؿٖدِقٔت  ,َؾَدَم اِب ََ ََٚيُدٔى َأَسٗل  َٚ

ِِ ٔٗ ِٝ ًَ ٘ٔ َع ّٔ ((, ٚز٣ٚ ايبدازٟ أٜكّا بعد ايرتطي١ بكٛي٘: ٔب ََا َباب ٔعـَي١ٔ اإٔل

َِّطا٤َ ِٔ اي َٔ َعٖبإع : بطٓدٙ َع ٍَاهلل عٓ٘ أْ٘ زقٞ  اِب ِّ َؾ٢ًٖ : َقا ٖٓٔب ٢ًَ اي َُٗد َع َأِغ

َِ ًٖ ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘  اهلل َع ْٖ ُِٔلَأ ُِٜط  ِِ ُ٘ َي ْٖ ٖٔ َأ ٍْ َؾـَي ُ٘ ٔب٬ َََع َٚ َِّطا٤,  َخَسَز  ٖٔ اي ُٗ ََٛعـَي َؾ

َِ َٚاِيَداَت ًِٔكٞ اِيُكِسؾَي  َُِسَأ٠ُ ُت ًَِت اِي ٖٔ ٔبايٖؿَدَق١ٔ َؾَذَع ُٖ َََس ََٜٚ ََٚأ  ٍْ ًَا ٔؾٞ َرَسٔف  ِأُخُرٔب

ٔ٘ ِٛٔب  .َث

ؾٗرٙ نًٗا أسا ٜح  اي١ ع٢ً اٖتُاّ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ 

 ................ ,بتعًِٝ ايٓطا٤ ٚإزغا ٖٔ , ٚع٢ً اٖتُاَٗٔ إذ ذاى بأَس  ٜٓٗٔ
 اًمنمح  

ـُ َمْسُعقٍد َصَدَق ازمْ ( ُم١ميدًا ًم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف )فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّؿَ  اهللَصعمَّ 

ًِ زمِِف فَمَؾْقِفؿْ  ،َزْوصُمِؽ  وْم ـْ سَمَصدَّ وأسمق داود  -(،( وروى ايمبخوري أيضوً َوَويَمُدِك َأضَمؼ  َم

َموِم ايمـَِّسوءَ زمعد ايمؼممجي زمؼقيمف: ) - ـ   ( زَموب فِمَظِي اإْلِ ـْ ) َوشَمْٕمِٚمٞمِٛمِٝم ـَ فَمبَّوسٍ  زمسـده فَم  ازْم

 :َأْو ىَم٤مَل قَمَٓم٤مءٌ  -(،  فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّؿَ اهلل  بِلِّ َصعمَّ َأؾْمَفُد فَمعَم ايمـَّ : وَموَل ريض اهلل فمـف أكف 

ٌ ٤مٍس َأن  َرؾُمقَل  ـِ قَم ُف ) -قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهللُ َصغم   اهللِ َأؿْمَٝمُد قَمغَم اسْم طَمَرَج َوَمَعُف زماَِلٌل َأكَّ

َـّ  ُف َلْ ُيْسِؿعْ ( اًمٜمٌُل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )هَمَظ اعم٤ًموم٦م قمٜمف صغم  ( ًمٌٕمدهـ ذمايمـَِّسوء َأكَّ

ًْ اظْمَْرَأُة سُمْؾِؼل ايْمُؼْرطَ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ) َدوَمِي هَمَجَعَؾ َـّ زمِويمصَّ َـّ َوَأَمَرُه ( وهق هَمَقفَمَظُف

وسَمؿَ الٚم٘م٦م اًمتل شُمَٕمٚم ؼ سمِمحٛم٦م إذن ًمتحٚمٞمف، ) (، وهق ُم٤م يقوع قمغم اإلصٌع َواخْلَ

ـَ )( ُم٤م ُيٚمْ زماَِلٌل َيْلطُمُذ ( يم٤من ؾمٞمدٟم٤م )وَ ًمتحٚمٞم٦م اًمٞمد، )  (.دِم ؿَمَرِف شَمْقزمِفِ ِ٘م

همفذه ىمؾفو أضموديٌ دايمي فمعم اهتامم ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ زمتعؾقؿ ايمـسوء ) 

(، وذم إطم٤مدي٨م دًٓم٦م واوح٦م وإرؾمودهـ، وفمعم آهتاممفـ إذ ذاك زملمر ديـفـ

سمّٞمٜم٦م قمغم رمحتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وإرادشمف اخلػم ُٕمتف، ومجزاه اهلل قمٜم٤م أومْمؾ ُم٤م 

 ى ٟمٌٞم٤ًم قمـ أُمتف.ضم٤مز
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َٚٔ ايٛادب عًٝهٔ َعػس ايٓطا٤ ا٫قتدا٤ بٗٔ ؼي ذيو , ٚتكدِٜ أَٛز 

  . ٜٓهٔ ع٢ً أَٛز ايدْٝا. ٚاهلل ٚيٞ اهلدا١ٜ ٚايتٛؾٝل

  اغيكد١َ: ؼي أزنإ ايدٜٔ َٚع٢ٓ ايػٗا تري.

 ٚايباب ا٭ٍٚ: ؼي اياٗاز٠.

 ٚايباب ايجاْٞ: ؼي اسبٝض ٚايٓؿاع َٚا ٜتعًل بُٗا.

 يجايح: ؼي ايؿ٠٬ ٚأزناْٗا ٚغسٚرٗا َٚا ٜتعًل بٗا.ٚايباب ا

 ٚايباب ايسابل: ؼي سكٛم ايٛايدٜٔ, ٚسكٛم ايصٚز, ٚؼي ذّ ايترز.
 اًمنمح  

ـ  ذم ومـ ايمقاصمى فمؾقؽـ معمم ايمـسوء آومتداء هبـ)  (، أي: اًمٜم٤ًمء اًماليت يم

دم ىمتداء هبـ )قمٝمده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٛمـ واضمٌٙمـ أيتٝم٤م  اًمٜم٤ًمء  اعمًٚمامت آ

واهلل ورم ( اًمٗم٤مٟمٞم٦م، )وسمؼديؿ أمقر ديـؽـ فمعم أمقر ايمدكقو(، أي: ومٞمام ُمر ذيمره، )ذيمؽ

 اهلدايي وايمتقهمقؼ.

( وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء وومد رسمبً هذه ايمتذىمرة فمعم مؼدمي، وأرزمعي أزمقاب، وطموَتي

  اهلل شمٕم٤ممم سمٞم٤من هذه اعمّمٓمٚمح٤مت يمٍؾ ذم حمٚم٦م.

 ُم٤م اطمتقاه يمؾ واطمد مم٤م ذيمر، وم٘م٤مل: صمؿ سملّم اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

 اظمؼدمي: دم أرىمون ايمديـ ومعـك ايمرفودسمكم.)

 وايمبوب إول: دم ايمطفورة.

 وايمبوب ايمثوين: دم احلقض وايمـػوس ومو يتعؾؼ هبام.

 وايمبوب ايمثويمٌ: دم ايمصالة وأرىموهنو وذوؿمفو ومو يتعؾؼ هبو.

 ذم ايمتػمج. وايمبوب ايمرازمع: دم ضمؼقق ايمقايمديـ، وضمؼقق ايمزوج، ودم
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ٚاشباشي١: ؼي اسبح ع٢ً ايصٖد ؼي ايدْٝا, ٚايسغب١ ؼي اٯخس٠, ٚؼي 

 ايتشرٜس َٔ ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ , َٚا أغب٘ ذيو
 اًمنمح  

واخلوَتي: دم احلٌ فمعم ايمزهد دم ايمدكقو، وايمرنمبي دم أطمرة، ودم ايمتحذير مـ 

 (.ايمغقبي وايمـؿقؿي ، ومو أؾمبف ذيمؽ

عمٝمٛم٦م اًمتل حتت٤مضمٝم٤م اعمرأة اعمًٚمٛم٦م، وٓ يٛمٙمـ أن ومٝمذه يمٚمٝم٤م ُمـ آُمقر ا

شمًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م: ٕن ومٞمٝم٤م ؾمٕم٤مدة اًمداريـ هل٤م واًمٗمقز سم٤مًم٘مرب ُمـ الؼ شمٕم٤ممم ذم 

، ومجزاه اهلل قمٜم٤م وقمـ أُم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمػم اجلزاء، ومجٕمٜم٤م سمف قماله،

لم اًمٚمٝمؿ قمغم طمقض الٌٞم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وذم أقمغم ومراديس اجلٜم٤من، آُم

 آُملم.
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 املكدم٘: يف أزناٌ الدًٓ ّمعيٙ الصَادتني

أزنإ ايدٜٔ ث٬ث١: اإلض٬ّ , ٚاإلضيإ , ٚاإلسطإ   ٖٚٞ اييت ضأٍ 

 ا دا٤ٙ ؼي ؾٛز٠ أعسابٞعٓٗا درٌٜ ْبٝٓا ضبُدّا ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ غي

 ..... حبكٛز نجري َٔ ايؿشاب١, ؾًُا اْؿسف قاٍ هلِ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘
 اًمنمح  

 املكدم٘: يف أزناٌ الدًٓ ّمعيٙ الصَادتني.

ُم٦م سمٙمن اًمدال، ويّمح وٛمٝم٤م، وُم٘مدُم٦م يمؾ رء أوًمف، وُم٘مدُم٦م  واعم٘مدِّ

 اًمٙمت٤مب: اًمٗمّمؾ اًمذي يٕم٘مد أول اًمٙمت٤مب اعمدظمؾ إًمٞمف.

 يمـ ًمٖم٦م: ضم٤مٟم٥م اًمٌمء إىمقى.واًمر

واصٓمالطم٤ًم: ضمزء ُمـ اعم٤مهٞم٦م ٓ شمتح٘مؼ اعم٤مهٞم٦م إٓ سمف، واعم٤مهٞم٦م: هل يمؾ ُم٤م 

 ُي٠ًمل قمٜمف سمام هق؟ أو ُم٤مهل؟.

 (، وهق ًمٖم٦م: اًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة.أرىمون ايمديـ)

وذقم٤ًم: ُم٤م ذقمف اهلل قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ آطمٙم٤مم، 

 ويرادومف ذقم٤ًم اإلؾمالم.

(، شمالشمي: اإلؽمالم، واإليامن، واإلضمسونإريم٤من اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًمديـ )و

 وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شمٕمريػ يمؾ واطمد ذم حمٚمف.

هل ايمتل ؽملل فمـفو صمػميُؾ كبقـَو حمؿد صعم اهلل فمؾقف ( هذه إريم٤من اًمثالصم٦م )و)

، ويم٤من (، وهق ؾمٞمدٟم٤م دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل ريض اهلل قمٜمفوؽمؾؿ ظمو صموءه دم صقرة أفمرايب

ؾمٞمدٟم٤م ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم يمثػمًا ُم٤م يتّمقر سمّمقرشمف، وم٘مد يم٤من ريض اهلل قمٜمف 

زمحضقر ىمثغم وأرو٤مه مجٞماًل، وم٠مشمك ؾمٞمدٟم٤م ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ذم يقم قمغم صقرشمف )

 ايمـبُل صعم اهلل فمؾقف ومول هلؿ( ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم.. )مـ ايمصحوزمي، همؾام اكٌمف
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ذا نِ درٌٜ دا٤نِ ٜعًُهِ ))ؾكاٍ:  ,ؾًِ جيدٚٙ ((,أٜٔ ايسدٌ؟))ٚضًِ: 

 ((.أَس  ٜٓهِ

 اًمنمح  

(، وهذا ذم رواي٦م اإلُم٤مم أمحد، وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف أيـ ايمرصمؾ؟ همؾؿ جيدوه وؽمؾؿ:

وؾمٚمؿ )أيـ اًمرضمؾ( ي٘متيض ؾم١ماًمف قمٜمف سمٕمد ُمدة، وهذا ُم٤م يدل قمٚمٞمف ىمقل اًمراوي 

( ذم رواي٦م ٨ٌَِم َُمِٚمّٞم٤مً وَمٚمَ وهق ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف، طمٞم٨م ىم٤مل: )

(، وىمد ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ أهن٤م صمالصم٦م وَمَٚمٌِْث٧ُم َُمِٚمّٞم٤مً اإلُم٤مم أمحد، وذم رواي٦م اإلُم٤مم ُمًٚمؿ: )

٤ًم(، وذم اًمرواي٦م إظمرى قمٜمد َيِزيُد صَماَلصم :ىَم٤مَل أي٤مم، طمٞم٨م ىم٤مل ذم رواي٦م اإلُم٤مم أمحد: )

( اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ؼولهم(، )وَمَٛمَٙم٨َم َيْقَُملْمِ َأْو صَماَلصَم٦مً اإلُم٤مم أمحد يمذًمؽ: )

 (، وٟمص الدي٨م هق: ذاىمؿ صمػميؾ صموءىمؿ يعؾؿؽؿ ديـؽؿ)

ـْ  ـُ قِمٜمَْد َرؾُمقِل  :ىَم٤مَل  ريض اهلل قمٜمف سْمـ اخْلَٓم ٤مِب  قُمَٛمرَ قَم اهلل  َصغم  اهلل سَمْٞمٜماََم َٟمْح

َؿ َذاَت َيْقٍم إِْذ ـَمَٚمَع قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرضُمٌؾ ؿَمِديُد سَمَٞم٤مِض اًم َٕمرِ  ،ثَِّٞم٤مِب قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم   ،ؿَمِديُد ؾَمَقاِد اًمِم 

َٗمرِ   ً َٓ َيْٕمِروُمُف ُِمٜم ٤م َأطَمدٌ  ،َٓ ُيَرى قَمَٚمْٞمِف َأصَمُر اًم ِلِّ َصغم   ،َو قَمَٚمْٞمِف اهلل  طَمت ك ضَمَٚمَس إمَِم اًمٜمٌ 

ٌََتْٞمفِ  ،َوؾَمٚم ؿَ  ٌََتْٞمِف إمَِم ُريْم ْٞمِف قَمغَم وَمِخَذْيفِ  ،وَم٠َمؾْمٜمََد ُريْم يِن  :َوىَم٤مَل  ،َوَوَوَع يَمٗم  ُد َأظْمؼِمْ َي٤م حُمَٛم 

ؾْماَلمِ  ـْ اإْلِ َٓ إًَِمَف )) :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ اهلل  َصغم  اهلل وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،قَم ؾْماَلُم َأْن شَمِْمَٝمَد َأْن  اإْلِ

  ٓ د اهلل،إِ اَلةَ  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ اهلل  َصغم  اهلل َرؾُمقُل  اً َوَأن  حُمَٛم  يَم٤مةَ َوشُم١ْميِتَ  ،َوشُمِ٘مٞمَؿ اًمّم   ،اًمز 

ٌَْٞم٧َم إِْن اؾْمَتَٓمْٕم٧َم إًَِمْٞمِف ؾَمٌِٞمالً  ،َوشَمُّمقَم َرَُمَْم٤منَ   :ىَم٤مَل  .َصَدىْم٧َم  :ىَم٤مَل  ((.َوحَت٩ُم  اًْم

ىُمفُ  ٠َمًُمُف َوُيَّمدِّ ًْ ٌْٜم٤َم ًَمُف َي ياَمنِ  :ىَم٤مَل  .وَمَٕمِج ـْ اإْلِ يِن قَم ـَ سم٤ِمهلل)) :ىَم٤مَل  ،وَم٠َمظْمؼِمْ  ،َأْن شُم١ْمُِم

ظِمرِ  ،َوُرؾُمِٚمفِ  ،َويُمُتٌِفِ  ،َوَُماَلِئَٙمتِفِ  ْٔ هِ  ،َواًْمَٞمْقِم ا ِه َوَذِّ ـَ سم٤ِمًْمَ٘مَدِر ظَمػْمِ  :ىَم٤مَل  ((.َوشُم١ْمُِم

٤منِ  :ىَم٤مَل  ،َصَدىْم٧َم  ًَ طْم ـْ اإْلِ يِن قَم ٌَُد )) :ىَم٤مَل  .وَم٠َمظْمؼِمْ ـْ  ،يَم٠َمٟم َؽ شَمَراهُ اهلل َأْن شَمْٕم وَم٢مِْن مَلْ شَمُٙم

ُف َيَراكَ  يِن  :ىَم٤مَل  ((.شَمَراُه وَم٢مِٟم  ٤مقَم٦مِ   ـْ قمَ   وَم٠َمظْمؼِمْ  ً ُئقُل )) :ىَم٤مَل  ،اًم ًْ ـْ   سم٠َِمقْمَٚمؿَ  قَمٜمَْٝم٤م  َُم٤م اعْمَ  ُِم
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........................................................................................... 
 اًمنمح  

٤مِئؾِ   ً ـْ َأَُم٤مَرهِت٤َم :ىَم٤مَل  ((.اًم يِن قَم َُمَ )) :ىَم٤مَل  ،وَم٠َمظْمؼِمْ ْٕ َتَٝم٤مَأْن شَمِٚمَد ا َوَأْن شَمَرى اْلَُٗم٤مَة  ،٦ُم َرسم 

ٌُٜمَْٞم٤منِ   َيَتَٓم٤مَوًُمقَن ذِم اًْم
ِ
٤مء صُمؿ   ،وَمَٚمٌِْث٧ُم َُمِٚمّٞم٤مً  ،صُمؿ  اْٟمَٓمَٚمَؼ  :ىَم٤مَل  ((.اًْمُٕمَراَة اًْمَٕم٤مًَم٦َم ِرقَم٤مَء اًمِم 

٤مِئُؾ )) :ىَم٤مَل زِم   ً ـْ اًم ُف )) :ىَم٤مَل  ،َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمؿُ اهلل  :ىُمْٚم٧ُم  ؟((َي٤م قُمَٛمُر َأشَمْدِري َُم وَم٢مِٟم 

يُؾ َأشَم٤ميُمْؿ ُيَٕمٚمُِّٛمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمؿْ   (( أظمرضمف ُمًٚمؿ، وأمحد.ضِمؼْمِ
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 اإلضالو 

اإلض٬ّ: ٖٛ ا٫ْكٝا  يٮسهاّ ايػسع١ٝ ايع١ًُٝ اييت دا٤ بٗا ضٝدْا ضبُد 

آل عًراٌ: } چڃ  ڃ  چ   چ  چچ . قاٍ تعازي: ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ٚقاٍ: , {١٧

 .{٢٥آل عًراٌ: } چچ  

 : ...............................................................ٚأزنإ اإلض٬ّ عيط١
 اًمنمح  

 اإلضالو

 ( ًمٖم٦م: آؾمتًالم وآٟم٘مٞم٤مد.اإلؽمالم)

(، أي: اًمتل قي ايمعؾؿقيآكؼقود يمألضمؽوم ايمممفم( آؾمتًالم، و)هقوذقم٤ًم: )

ايمتل صموء هبو ؽمقدكو حمؿد صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ، ومول سمعولم: قُمِٚمؿ أهن٤م ُمـ اًمنميٕم٦م )

(، أي: اًمديـ اعمريض، وذًمؽ أن {١٧آل عًراٌ: } چڃ  ڃ  چ   چ  چچ 

اعمنميملم ىمد اومتخروا سم٠مدي٤مهنؿ، وم٘م٤مل يمؾ ومريؼ: ٓ ديـ إٓ ديٜمٜم٤م، وهق ديـ اهلل، 

 {١٧آل عًراٌ: } چڃ  ڃ  چ   چ  چچ اهلل وم٘م٤مل:  ومٜمزًم٧م أي٦م، ويمذهبؿ

 اًمذي ضم٤مء سمف ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ڦ  ڦ  چ وومول: ، ){٣انًائدة: } چڍ  ڍ  ڌ  ڌچ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (.{٢٥آل عًراٌ: } چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

وىمد ؿمٌف  (، مخسي:( اًمتل سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م، وٓ يتح٘مؼ إٓ هب٤م )وأرىمون اإلؽمالم)

اإلؾمالم سمٌٜم٤مء قمٔمٞمؿ حمٙمؿ، وأريم٤مٟمف اخلٛم٦ًم سم٘مقاقمد صم٤مسمت٦م طم٤مُمٚم٦م ًمذًمؽ اًمٌٜم٤مء، 

 ومتِمٌٞمف اإلؾمالم سم٤مًمٌٜم٤مء اؾمتٕم٤مرة سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م، وإصم٤ٌمت اًمٌٜم٤مء ًمف اؾمتٕم٤مرة شمرؿمٞمحٞم٦م.
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ايجاْٞ: إقاّ  ا٭ٍٚ: غٗا ٠ إٔ ٫ إي٘ إزي اهلل, ٚإٔ ضبُد زضٍٛ اهلل.

اشباَظ: سر ايبٝت َٔ  ابل: ؾّٛ زَكإ.ايس. ايجايح: إٜتا٤ ايصنا٠. ايؿ٠٬

 .اضتااع إيٝ٘ ضب٬ٝ
 

 معيٙ اشَد أٌ ال الُ إال اهلل

َع٢ٓ أغٗد إٔ ٫ إي٘ إزي اهلل: أعًِ ٚأذبكل, ٚأتٝكٔ بكًيب, ٚأبري يػريٟ 

 .................................................. َعبٛ  حبل ؼي ايٛدٛ  إ٫ اهلل, إٔ ٫
 اًمنمح  

 ؾمفودة أن ٓ إيمف إلم اهلل، وأن حمؿد رؽمقل اهلل.( ُمـ أريم٤من اإلؾمالم )ٕولا) 

اخلومس: ضمٍ  ايمرازمع: صقم رمضون. ايمثويمٌ: إيتوء ايمزىموة. ايمثوين: إوموم ايمصالة.

 (ايمبقً مـ اؽمتطوع إيمقف ؽمبقالً 

 وؾمٞمتٙمٚمؿ اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم وٟمٗمٕمٜم٤م سمف قمـ يمؾ ريمـ سمتٗمّمٞمؾ.

ـِ يؾ قمٚمٞمف اًمًالم اعمت٘مدم، وُم٤م ورد وإصؾ ذم يمؾ ذًمؽ طمدي٨م ضمؼم ـْ اسْم قَم

ؽْماَلُم فَمعَم )) :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ اهلل  َصغم  اهلل ىَم٤مَل َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  قَمٜمُْٝماَم اهلل  قُمَٛمَر َريِضَ  زُمـَِل اإْلِ

َّٓ  :مَخْسٍ  َٓ إيَِمَف إِ داً  ،اهلل  ؾَمَفوَدِة َأْن  َوإِيَتوِء  ،اَلةِ َوإوَِموِم ايمصَّ  ،َرؽُمقُل اهللَِّ َوَأنَّ حُمَؿَّ

ىَموةِ  ٍِّ  ،ايمزَّ  (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.َوَصْقِم َرَمَضونَ  ،َواحْلَ

 

 معيٙ اشَد أٌ ال الُ إال اهلل

(: ٕن اًمٞم٘ملم ٓ يٙمقن معـك أؾمفد أن ٓ إيمف إلم اهلل: أفمؾؿ وأحتؼؼ، وأسمقؼـ زمؼؾبلو)

وأزمكمِّ : هلذا ىم٤مل: )إٓ ذم اًم٘مٚم٥م، وٓ يٙمٗمل جمرد اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم: سمؾ ٓسمد ُمـ اًمتٌٞملم

(، واطمؽمز اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم يمغغمي أن ٓ معبقد زمحؼ دم ايمقصمقد إٓ اهلل

قمغم  وٟمٗمٕمٜم٤م سمف سم٘مقًمف: )سمحؼ(، قمام يقضمد ُمـ ُمٕمٌقدات سمٖمػم طمؼ، وم٢من يمثػمًا ممـ 

 ذم  ُمٕمٌقد  ىم٤مل: ٓ  سم٤مـمٚم٦م، وًمق ُمٕمٌقدات   اهلل، ويمٚمٝم٤م همػم  يٕمٌدون   إرض فمٝمر 
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ٚخًل ا٭زض َٚا  د, ايؿس  ايؿُد, ايرٟ خًل ايطُا٤ َٚا ؾٝٗا,ايٛاسد ا٭س

ٺ  ٿ        ٿٿ   چ عًٝٗا, ٚخًل اشبًل نًِٗ. ٫ غسٜو ي٘, ٫ٚ َجٌ ي٘

 .{١١انشورى: } چٿ     ٹ  ٹ  
 اًمنمح  

 اًمقضمقد إٓ اهلل.. ًمٙم٤من هذا خم٤مًمػ عم٤م ذم اًمقاىمع.

( ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف ايمقاضمد) وم٤مهلل وطمده هق اعمٕمٌقد سمحؼ اعمًتحؼ ًمٚمٕم٤ٌمدة، وهق

ه قمـ اًمؽميمٞم٥م، ومٚمٞم٧ًم ذاشمف ُمريم٦ٌم، )إضمدوأومٕم٤مًمف، ) ( اًمذي ٓ ايمػرد(، أي: اعمٜمز 

(، أي: اًمًٞمد ايمصؿديِمٌٝمف وٓ يامصمٚمف وٓ يٜم٤مفمره رء، ومٝمق اعمتٗمرد ذم يمؾ رء، )

وم٢مٟمف ُيًتٖمٜمك سمف قمـ همػمه  اًمذي اٟمتٝمك إًمٞمف اًم١ًمدد، واعمّمٛمقد إًمٞمف ذم القائ٩م،

 (ومو همقفو ايمذي طمؾؼ ايمسامءٚم٘م٤ًم، ويمؾ ُم٤م قمداه حمت٤مج إًمٞمف ذم مجٞمع أُمقره، وهق )ُمٓم

( ُمـ قم٤ممل الس واًمِمٝم٤مدة، وطمؾؼ إرض ومو فمؾقفوُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت واًمٖمٞم٥م، )

(، أي: مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ُمـ همػم اؾمتثٜم٤مء: إذ ٓ ظم٤مًمؼ ؾمقاه، و وطمؾؼ اخلؾؼ ىمؾفؿ)

(، وٓ ٟمٔمػم، وٓ ؿمٌٞمف، واعمثٞمؾ: هق يمفوٓ مثقؾ ( ذم ُمٚمٙمف وظمٚم٘مف، )ٓ ذيؽ يمف)

اعمقاومؼ ذم مجٞمع اًمّمٗم٤مت، واًمٜمٔمػم: هق اعمقاومؼ ذم ُمٕمٔمؿ اًمّمٗم٤مت، واًمِمٌٞمف: هق 

اعمقاومؼ ذم سمٕمض اًمّمٗم٤مت، وم٤ملؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ ُمثٞمؾ ًمف وٓ ٟمٔمػم وٓ ؿمٌٞمف    

 ({١١انشورى: } چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  چ )

 :مسألة 

ـ هذه أي٦م ومٝمام ظم٤مـمئ٤ًم، ومٞمثػم ؿمٌٝم٦م طمقهل٤م، ومٞم٘مقل: أن ىمد يٗمٝمؿ اًمٌٕمض ُم

 سمٛمٕمٜمك اعمثؾ، ومٞمّمػم اعمٕمٜمك: )ًمٞمس ُمثؾ ُمثٚمف رء(،  چٿ  چاًمٙم٤مف ذم ىمقًمف: 

                                                 

 اٟمٔمر: ذًمؽ ذم )اًمناج اعمٜمػم(، و )أٟمقار اًمتٜمزيؾ( ذم ؾمقرة اإلظمالص. (1)



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

81 

.......................................................................................... 
 اًمنمح  

ٓ اعمثؾ، ومتقهؿ أي٦م وضمقد ُمثؾ هلل شمٕم٤ممم، وهذا ويٙمقن اعمٜمٗمل طمٞمٜمئٍذ ُمثؾ اعمثؾ 

اعمثؾ ًمٞمس ًمف ُمثؾ، وهذا ومٝمؿ ؾم٘مٞمؿ، واًمّمحٞمح أن أهؾ اًمٕمٚمؿ ٟمٗمق ذًمؽ، واضم٤مسمقا 

 قمغم اعم٠ًمًم٦م سم٠مضمقسم٦م:

: أن اعم٘مّمقد ُمـ أي٦م ٟمٗمل ُمثؾ ذاشمف شمٕم٤ممم ٓ ٟمٗمل ُمثؾ ُمثٚمف، أي: أن اعمثؾ أوهلو

٘مـدير، وم٠مصـٌح اعمٕمٜمـك:)ًمٞمس سمٛمٕمٜمك اًمـذات، ودظمٚمـ٧م قمٚمٞمٝمـ٤م اًمٙمـ٤مف قمـغم هـذا اًمت

 يمذاشمف رء(. 

 : أن اًمٙم٤مف زائدة ًمٖمػم شمقيمٞمد.شموكقفو

: أن اًمٙم٤مف صـٚم٦م، أي: زائـدة ًمت٠ميمٞمـد ٟمٗمـل اعمثـؾ، ومـ٤معمٕمٜمك:)اٟمتٗمك اعمثـؾ شمويمثفو

 اٟمتٗم٤مًء ُم١ميمدًا(.

: أن اًمٙم٤مف أد ى اعم٘مّمقد أص٤مًم٦م وهق ٟمٗمـل اًمِمـٌٞمف، وأدى اعم٘مّمـقد إمم رازمعفو

ل:)ُمثـؾ ومـالن ٓ يٙمـذب(، وم٠مٟمـ٧م مل شمـرد ؿمخّمـ٤ًم آظمـر اًمتدًمٞمؾ قمغم اًمٜمٗمل، يمـام شم٘مق

 يامصمؾ اعمذيمقر، ُمؼمًأ ُمـ ٟم٘مّم٦م اًمٙمذب، سمؾ أردت شمؼمئ٦م اعمذيمقر.

 : أن اًمٙم٤مف ُمـ سم٤مب اًمٙمٜم٤مي٦م، وومٞمٝم٤م ـمري٘م٤من:طمومسفو

: أهن٤م ُمـ سم٤مب ىمقًمؽ:))ُمثٚمؽ ٓ يٌخؾ(( سمٛمٕمٜمك أٟمـ٧م ٓ شمٌخـؾ، وهـذا إول

ف اًمـذم أو اًمـٜم٘مص قمــ أطمـٍد ٓ قمغم ـمريؼ اًمٕمرب ُمـ أهنؿ إذ ىمّمدوا ؾَمٚم٥م أوص٤م

يًٜمدوهن٤م إًمٞمف شم٠مدسم٤ًم وشمنميٗم٤ًم، ومٚمذا يم٤من ىمقًمؽ ًمٚمٙمريؿ:))ُمثٚمـؽ ٓ يٌخـؾ(( أطمًــ 

ُمـ ىمقًمؽ:))أٟم٧م ٓ شمٌخؾ((: ٕن ومٞمف إهي٤مم اشمّم٤مومف سم٤مًمٌخؾ صمؿ ؾمـٚمٌف قمٜمـف، وم٘مقًمـقه 

.. أطمًــ ُمــ  {١١انشوورى:  } چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ شمٕمـ٤ممم 

 أو )ًمٞمس ُمثٚمف رء(.ىمقل:)ًمٞمس يم٤مهلل رء(، 
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.......................................................................................... 
 اًمنمح  

: أٟمـف يٚمـزم ُمــ ٟمٗمـل ُمثـؾ اعمثـؾ ٟمٗمـل اعمثـؾ: ٕن ُمثـؾ اعمثـؾ ٓزم ايمطريؼ ايمثوين

امصمـؾ أيْمـ٤ًم، وٟمٗمـل ًمٚمٛمثؾ: ٕهنام ُمتامصمالن، وسم٢مصم٤ٌمت اعمثؾ أو ٟمٗمٞمـف يثٌـ٧م أو يٜمتٗمـل اعم

اًمالزم يدل قمغم ٟمٗمل اعمٚمزوم، وٕٟمـف ًمـق وُمـرض وضمـقد اعمثـؾ ًمٙمـ٤من اهلل ُمـثاًل ًمـذًمؽ 

اعمثؾ، وهق ٓ يّمح ٟمٗمٞمف ًمقضمقب وضمقده، وىمد دًم٧م أي٦م قمغم ٟمٗمل ُمثؾ اعمثؾ، ومٚمزم 

ُمـ ذًمؽ ٟمٗمل اعمثؾ، وهذا هق اعمراد، وم٤مًم٘مّمد ٟمٗمل ُمثٚمف شمٕم٤ممم سم٠مسمٚمغ وضمـف، إذ اًمٙمٜم٤ميـ٦م 

 يح ًمتْمٛمٜمٝم٤م إصم٤ٌمت اًمٌمء سمدًمٞمؾ.أسمٚمغ ُمـ اًمتٍم

ــؾ وؽمودؽمــفو : أي: ؾمــ٤مدس إضمقسمــ٦م قمــغم هــذه اًمِمــٌٝم٦م: أن ُمثــؾ سمٛمٕمٜمــك اعَمَث

 سمٗمتحتلم:  أي: اًمّمٗم٦م.

انبموورة: } چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  : أٟمــف سمٛمٕمٜمــك ٟمٗمــس ٟمحــق:وؽمــوزمعفو

 ، أي: سمٜمٗمس ُم٤م آُمٜمتؿ سمف.{١٣٩

 :مهمة 

س يمٛمثٚمـف رء، وُمــ ذًمـؽ جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ ذقم٤ًم أن يٕمت٘مد أن اهلل شمٕم٤ممم ًمـٞم

أٟمف شمٕم٤ممم ًمٞمس سمجًؿ: ٕٟمف ًمق يم٤من ضمًاًم ًمٙم٤من ُُم١َمًَمٗم٤ًم، واعم١َمًَمُػ أيمثر ُمـ رء، ىمـ٤مل 

 اًمٜمًٗمل ذم ذح اًمٕمٛمدة:))اجلًؿ اؾمؿ ُمريم٥م((، وهق ؾمٌح٤مٟمف واطمد أطمد.

وٕن يمؾ ضمًؿ ُم١مًمػ ُمـ ضمقاهر، ويمؾ ضمقهر ُمتحٞمز، ويمؾ ُمتحٞمز ٓ خيٚمقا 

أو ُمتحريم٤ًم، ويمـال الريمـ٦م واًمًـٙمقن طم٤مدصمـ٤من،  ؾم٤ميمٜم٤م -ذم ُمتحٞمزه –قمـ أن يٙمقن 

واجلقهر يًتحٞمؾ ظمٚمّقه قمـ آومؽماق وآضمتامع واهلٞمئ٦م واعم٘مـدار، وهـذه أوصـ٤مف 

 يًٌؼ القادث، إذا ًمق   يًٌ٘مٝم٤م، أي: ٓ  ومال خيٚمقا قمـ القادث   ٓ الدوث، وُم٤م 

                                                 

 (.1/299(، وقمقن اعمريد )162-161اٟمٔمر: ذح اًمّم٤موي ) (1)



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

83 

ري ؾا٭ْبٝا٤ ٚايسضٌ, ٚا٭ٚيٝا٤ ٚايط٬رري, ٚاغيطًُٕٛ ٚايهؿاز, ٚايػٝار

ٚازبٔ, ٚاغي٥٬ه١: نًِٗ عبٝدٙ ٚذبت سهُ٘, ٚذبت قٗسٙ ٚإزا ت٘   يٝظ ٭سد 

 , قاٍ تعازي:َِٓٗ َع٘ أ ٢ْ غ٤ٞ, بٌ نًِٗ َؿتكسٕٚ ٚضبتادٕٛ إيٝ٘

 .....,{١٥فاطر: } چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    چ
 اًمنمح  

٤مدث، إذًا: ومـ٤مجلقاهر طم٤مدصمـ٦م ؾمٌ٘مٝم٤م ًمٙم٤من قم٤مري٤ًم قمٜمٝم٤م، وُم٤م ٓ يًٌؼ القادث ومٝمق طم

وسم٤مًمت٤مزم وم٤مٕضم٤ًمم اًمتـل شمتـ٠مًمػ ُمــ اجلـقاهر طم٤مدصمـ٦م، وهـق ؾمـٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم ًمـٞمس 

سمٕمرض: ٕن اًمٕمرض ٓ ي٘مقم سمٜمٗمًف، وٓسمد ًمف ُمـ حمؾ ي٘مقم سمف، وٓ يّمـح سم٘مـ٤مؤه، 

وهق ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مئؿ سمٜمٗمس، مل يزل ُمقضمقدًا، وٓ ي٘مٌؾ اًمٕمدم، ىمـ٤مل اإلُمـ٤مم اًمٖمـزازم ذم 

 قمت٘م٤مد:))اًمٕمرض ُم٤م حيت٤مج إمم  ضمًؿ ذم شم٘مقُمف(( اهـ.آىمتّم٤مد ذم آ

هموٕكبقوء وايمرؽمؾ، وإويمقوء وايمسالؿمكم، واظمسؾؿقن وايمؽػور، وايمرقوؿمكم )

(ٓ يًتٓمٞمع أطمد واجلـ، واظمالئؽي: ىمؾفؿ فمبقده وحتً ضمؽؿف، وحتً ومفره وإرادسمف

يمقس ٕضمد مـفؿ معف أدكك رء، زمؾ ىمؾفؿ سمؾ ) ُمٜمٝمؿ اخلروج قمـ ىمٌْمتف،

 (، وهق اًمٖمٜمل قمٜمٝمؿ أمجٕملم، ظمٚم٘مٝمؿ وهق اًمٖمٜمل قمٜمٝمؿ،ػتؼرون وحمتوصمقن إيمقفم

فاطر: } چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے      چومول سمعول: )

(، أي: أٟمتؿ اعمحت٤مضمقن إًمٞمف، وهق اًمٖمٜمل قمٜمٙمؿ، الٛمٞمد اًمذي محد ٟمٗمًف سمٜمٗمًف، {١٥

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ       وئ  ۇئ  ۇئ چ ومال حيت٤مج إمم محد ُمـ ؾمقاه، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .{٧٣يريى: } چېئ  ېئ   ېئ  

 

                                                 

 (.296-1/295اٟمٔمر  قمقن اعمريد )(1) 
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ٖٚٛ ايرٟ  ؾٗٛ ايٛاسد اغيٓؿس  خبًل طيٝل ا٭غٝا٤, ٚبٝدٙ ًَهٛت نٌ غ٤ٞ,

 ٫ خيؿ٢ عًٝ٘ غ٤ٞ ؼي ا٭زض ٫ٚ ؼي ايطُا٤:, َٓ٘ بدأ نٌ غ٤ٞ ٚإيٝ٘ ٜعٛ 

طه: } چں  ڻ        ڻ  چ  ،{١٧غافر: } چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 

 .{١٤انًهك: } چٺ  ٿ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ، {٩

 اًمنمح  

(، أي: همفق ايمقاضمد اظمـػرد زمخؾؼ مجقع إؾمقوء، وزمقده مؾؽقت ىمؾ رء) 

ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ : ظمزائـ يمؾ رء، ىم٤مل شمٕم٤ممم

ۈئ  ېئ  چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {٢٢انًؤيُوٌ: } چىئ  ی  ی     ی          ی  

(، وهق ايمذي مـف زمدأ ىمؾ رء، ){٢٣يس: } چېئ   ېئ  ىئ             ىئ  ىئ   ی    

ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     چ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: {٢٠انعُكبوث: } چۓۓ   ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ 

هُ  اهلُليَم٤مَن )) ٌء هَمػْمُ ـْ َرْ (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري، وذم رواي٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري أيْم٤ًم: َومَلْ َيُٙم

ٌَْٚمفُ  اهللُ يَم٤مَن )) ٌء ىَم ـْ َرْ  (يمؾ رء، ىم٤مل شمٕم٤ممم: إيمقف يعقد( هق اًمذي )و((، )َومَلْ َيُٙم

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {٢٧األعراف: } چۈئ    ۈئ  ېئ چ

 چڤ  ڤڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ   

چ  چ  چ (، ىم٤مل شمٕم٤ممم:    ٓ خيػك فمؾقف رء دم إرض وٓ دم ايمسامء، ){١٠٤األَبياء: }

، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {٥آل عًراٌ: } چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ 

 چں  ڻ        ڻ  چ ، {١٧غافر: } چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ)

 (.{١٤انًهك: } چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   چ، {٩طه: }
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 معيٙ أشَد أٌ حمندا زضْل اهلل

ٚأتٝكٔ بكًيب ٚأبري يػريٟ,  َع٢ٓ أغٗد إٔ ضبُدا زضٍٛ اهلل: أعًِ ٚأذبكل,

إٔ ضٝدْا ضبُد بٔ عبداهلل بٔ عبد اغياًب بٔ ٖاغِ بٔ عبد َٓاف ايكسغٞ, 

 زضٍٛ َٔ عٓد اٍ ي٘, أزضً٘ اهلل إزي ناؾ١ اشبًل بدٜٔ اإلض٬ّ.
 اًمنمح  

 معيٙ أشَد أٌ حمندا زضْل اهلل

 معـك أؾمفد أن حمؿدا رؽمقل اهلل: أفمؾؿ وأحتؼؼ، وأسمقؼـ زمؼؾبل وأزمكمو)

( سمـ يمغغمي، أن ؽمقدكو حمؿد زمـ فمبداهلل زمـ فمبد اظمطؾى زمـ هوؾمؿ زمـ فمبد مـوف

ىميص سمـ طمٙمٞمؿ سمـ ُمّرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ  سمـ اًمٜمٔمر سمـ 

يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ اًمٞم٤مس سمـ ُمي سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمتد سمـ قمدٟم٤من 

ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ ضمد اًمٜمٌل ( ٟم٦ًٌم ًم٘مٌٞمٚم٦م ىمريش، وأول ُمـ ؾمٛمل ىمريِم٤ًم هق ايمؼرر)

رؽمقل مـ فمـد اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠مسملم ًمٖمػمي أن هذا اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ هق )

 (.زمديـ اإلؽمالم( ُأرؾمؾ )إلم ىموهمي اخلؾؼ

ر ـمٌٕم٤ًم، أي: ُمـ٤م شمٜمٗمـر  واًمرؾمقل هق: إٟم٤ًمن ذيمر طمر ُمـ سمٜمل آدم ؾمٚمٞمؿ ُمـ ُمٜمٗمِّ

ومال يٙمقن أسمقه زسم٤مًٓ ُمثاًل، ُمٜمف اًمٓم٤ٌمع، يم٤مجلذام واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، وؾمٚمٞمؿ قمـ دٟم٤مءة أب، 

وؾمٚمٞمؿ قمـ ظمٜم٤مء أم، أي: ومحش أم، أوطمك اهلل إًمٞمف سمنمع وُأُمر سمتٌٚمٞمٖمف، وم٢من مل ي١مُمر 

سمتٌٚمٞمٖمف.. ومٝمق ٟمٌل، ًمٙمــ جيـ٥م قمٚمٞمـف إظمٌـ٤مر اًمٜمـ٤مس سمٜمٌقشمـف طمتـك ٓ ي٘مٕمـقا ذم ؾمـقء 

 إدب ُمٕمف.

 وم٤مًمٗمرق سملم اًمرؾمقل واًمٜمٌل: أن اًمرؾمقل أوطمل إًمٞمف سمنمع وأُمر سمتٌٚمٞمٖمف، سمٞمـٜمام

اًمٜمٌل أوطمل إًمٞمف سمنمع ومل ي١مُمر سمتٌٚمٞمٖمف، وىمد ٓ ي٠ميت اًمٜمٌـل سمنمـع ضمديـد: سمـؾ يـ٠ميت 

 كبل ىمؾ   ويمقس  ،كبل ىمؾ رؽمقل ) هذا:  وقمغم  اًمرؾمؾ،  ُمـ ىمٌٚمف   يم٤من ُمـ  سمنمع 
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بهٌ َا أخر ب٘ عٔ اهلل تعازي َٔ أَٛز  ؾٝذب عًٝٓا اإلضيإ ب٘, ٚايتؿدٜل

 ......................................................, ...........ايدٜٔ ٚايدْٝا ٚاٯخس٠
 اًمنمح  

 (.رؽمقل

وُمـ ظمّمقصٞم٤مت هذا اًمرؾمقل اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف سمٕم٨م ًمٚمخٚمؼ 

، وىم٤مل صغم اهلل {٢٢سبأ: } چۀ  ہ  ہ       ہ  ہ چيم٤موم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٌُ إلَِم وَمْقِمفِ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )) يً  َوىَموَن ايمـَّبِل  ُيْبَع ًُ إلَِم ايمـَّوِس ىَموهمَّ ًي َوزُمِعْث (( طَموصَّ

ًُ إلَِم أظمرضمف اًمٌخ٤مري، وذم رواي٦م: )) ًي َوزُمِعْث ٌُ إلَِم وَمْقِمِف طَموصَّ ىَموَن ىُمؾ  َكبِلٍّ ُيْبَع

َر َوَأؽْمَقدَ  (( أظمرضمف ُمًٚمؿ، ومرؾم٤مًمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمث٘مٚملم اإلٟمس ىُمؾِّ َأمْحَ

سم٤مًميورة، ومٞمٙمٗمر ُمٜمٙمره، ويمذا رؾم٤مًمتف ًمٚمٛمالئٙم٦م  واجلـ إمج٤مقم٤ًم ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ

وا قمغم ُمـ ظم٤مًمػ ذًمؽ، وأي٦م  يمام رضّمحف مجع حم٘م٘مقن يم٤مًمًٌٙمل وُمـ شمٌٕمف، وردُّ

، وم٤مًمٕم٤ممل يمؾ ُم٤م ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم، وىم٤مل {١انفرلاٌ: } چۆ  ۈ  ۈچ سحي٦م 

اًم٤ٌمرزي: إٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُأرؾمؾ طمتك ًمٚمجامدات سمٕمد ضمٕمٚمٝم٤م ُمدريم٦م، أي: 

٥م ومٞمٝم٤م قم٘مؾ طمتك آُمٜم٧م. اهـ.ضمٕم  ؾ ومٞمٝم٤م اإلدراك، سم٠من ريمِّ

 :فائدة 

رسمام ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ: ُم٤م وم٤مئدة إرؾم٤مًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمٕمّمقم، وهؿ 

اعمالئٙم٦م، ويمذا همػم اعمٙمٚمػ، وهل اجلامدات، وم٤مجلقاب قمغم ذًمؽ: هق ـمٚم٥م 

 إذقم٤مهنام ًمنمومف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ؾم٤مئر اعمرؾمٚملم.

وايمتصديؼ ( صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )اإليامن زمف( ُمٕمنم إُم٦م )فمؾقـو همقجى) 

 إن ؿم٤مء  (، وؾمٞم٠ميتوأطمرة  وايمدكقو  اهلل سمعولم مـ أمقر ايمديـ  فمـ أطمػم زمف   زمؽؾ مو

                                                 

 (.1/28اٟمٔمر: )حتٗم٦م اعمحت٤مج( ) (1)
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

 ٤ممم اًمٙمالم قمـ اإليامن وأريم٤مٟمف سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ ذيمر اريم٤من اإلؾمالم اخلٛم٦ًم.اهلل شمٕم

صمؿ سمٕمد أن سملّم اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜمـ٤م سمـف ُمٕمٜمـك اًمِمـٝم٤مدشملم.. ذيمـر اًمٕم٘مٞمـدة 

اًمتل جي٥م قمغم أسم٤مء وإُمٝم٤مت أن يٕمٚمٛمقه٤م أوٓدهؿ اعمٛمٞمزيـ، وإٓ.. أصمِٛمقا، ىمـ٤مل 

ـَ وجي٥ُم قمغم ٟمحق ذم ))سمنمى اًمٙمريؿ((: )) ـْ يمؾِّ ُِم إسمقيـ وإن قمال وًمـق اًمقزم ُِم

أطمدمه٤م: ٕٟمـف ُمــ إُمـر  ُمـ ضمٝم٦م إب، واًمقضمقب قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م، ومٞمً٘مط سمٗمٕمؾ

سم٤معمٕمروف، وًمذا ظمقـم٧ٌم سمف إم وٓ وٓي٦م هل٤م، صمؿ اًمقي، صمـؿ اًم٘مـٞمؿ، صمـؿ اعمٚمـت٘مط 

شمٕمٚمـٞمؿ اعمٞمـز ُمــ ذيمـر  -واًمًّٞمد واعمـقدع، واعمًـتٕمػم، وم٤مإلُمـ٤مم، ومّمـٚمح٤مء اعمًـٚمٛملم

وأٟمثك، ُم٤م يْمٓمر عمٕمرومتف ُمـ إُمقر اًميـوري٦م اًمتـل يِمـؽمك ومٞمٝمـ٤م اًمٕمـ٤مم واخلـ٤مص 

 وإْن مل يٙمٗمر ضم٤مطمده٤م.

وُمٜمٝم٤م أّٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رؾمقل اهلل اؾمٛمف حمٛمد سمــ قمٌـد اهلل، وأٟمـف 

ُمـ ىمريش وأُّمف أُمٜم٦م، وًمقٟمـف أسمـٞمض، وُوًمِـَد سمٛمٙمـ٦م، وسُمِٕمـ٨َم هبـ٤م، وهـ٤مضمر إمم اعمديٜمـ٦م 

ـَ هب٤م. و
 سمٞم٤من اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م، وهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ يًع اعمٙمّٚمػ ضمٝمٚمف.وُدومِ

وأّوُل ُم٤م جي٥ُم: ُمٕمرومتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمقضمف، صمؿ ُمٕمرومتـف شمٕمـ٤ممم سمـام 

ٓسمّد ُمٜمف، سمٛمٕمرومـ٦م قم٘مٞمـدٍة قمـغم ُمـذه٥م أهـؾ اًمًـٜم٦م، ومـ٠مول ُمـ٤م جيـ٥م شمٕمٚمٞمٛمـف اعمٛمٞمـز 

   ذًمؽ.(( اهـ. 

 –قمغم إُمر سم٤مًمّمالة يمام ىم٤مًمقا وىم٤مل ذم )ومتح اعمٕملم(: ))وأول واضم٥م طمتك 

 شمٕمٚمٞمٛمف، أي:  –أي: ُمـ اًمقي، وُم٤مًمؽ اًمرىمٞمؼ، وٟمحقه  –قمغم أسم٤مء، صمؿ ُمـ ُمر 

                                                 

 (.169سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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 .ٚقد ٚيد ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بايبًد ا٭َري )) َه١ اغيهس١َ((
 اًمنمح  

 ،ودومـ سم٤معمديٜم٦م ،ووًمد هب٤م ،سمٕم٨م سمٛمٙم٦مصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أن ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمداً اعمٛمٞمز 

 (( اهـ.٤موُم٤مت هب

ـْ َأسَمَقْيِف َوإِْن قَماَل وىم٤مل ذم )اًمتحٗم٦م(: )) َوَئْمَٝمُر َأن  اًْمُقضُمقَب  ،جَي٥ُِم قَمغَم يُمؾ  ُِم

٤م ،قَمَٚمْٞمِٝماَم قَمغَم اًْمِٙمَٗم٤مَي٦مِ  ُ٘مُط سمِِٗمْٕمِؾ َأطَمِدمِهَ ًْ ، َأْو  :وَمَٞم ِلُُّمقِل اعْمَْ٘مُّمقِد سمِِف، صُمؿ  اًْمَقِيِّ

ـ   ،ْٚمَتِ٘مطٍ اًْمَ٘مٞمِِّؿ، َويَمَذا َٟمْحُق ُمُ  َتِٕمػمٍ  ،َوَُم٤مًمِِؽ ىِم ًْ   ،َوَوِديعٍ  ،َوُُم
ِ
َْوًمَِٞم٤مء ْٕ  ،َوَأىْمَرِب ا

َُم٤ممِ  َٓ َأْصَؾ ًَمفُ  ،وَم٤مإْلِ ـْ  ِٚمِٛملَم ومِٞمَٛم ًْ  اعْمُ
ِ
ـْ  ..وَمُّمَٚمَح٤مء شَمْٕمِٚمٞمُٛمُف َُم٤م ُيْْمَٓمرُّ إمَم َُمْٕمِروَمتِِف ُِم

تِل َيْٙمُٗمُر ضَم٤مطِمُدَه٤م َوَيِْم  ٦ِم اًم  وِري  ُ ُُُمقِر اًمي  ْٕ ، َوُِمٜمَْٝم٤ما ك ومِٞمَٝم٤م اًْمَٕم٤ممُّ  َواخْل٤َمصُّ
َأن   :ؽَمِ

ِل  َصغم   ـَ سم٤ِمعْمَِديٜم٦َمِ  اهلُلاًمٜمٌ 
٦َم َوُدومِ َؿ سُمِٕم٨َم سمَِٛمٙم   (( اهـ.قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

وومد ويمد صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ زمويمبؾد وم٘م٤مل اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف: )

ػ أهؾ اًمًػم ذم أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( قم٤مم اًمٗمٞمؾ، ومل خيتٚمإمكم مؽي اظمؽرمي

وًمد قم٤مم اًمٗمٞمؾ، يمام ذم )اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م(، همػم أن اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذيمر ظمالوم٤ًم يمام 

َوُوًمَِد قَم٤مم اًْمِٗمٞمؾ قَمغَم ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ، ورد  دقمقى اإلمج٤مع، وم٘م٤مل: ))

ِحٞمح اعْمَِْمُٝمقر، َوىِمٞمَؾ: سَمْٕمد اًْمِٗمٞمؾ سمَِثاَلِث ؾِمٜمِ  قَمك اًمّم  لَم، َوىِمٞمَؾ: سم٠َِمْرسَمِع ؾِمٜملَِم . َواد 

قَمك مْج٤َمع قَمغَم قَم٤مم اًْمِٗمٞمؾ، َوًَمْٞمَس يَماَم اِد   (( اهـ.اًْمَ٘م٤ميِض قِمَٞم٤مض اإْلِ

وىم٤مل ال٤مومظ اًمٕمراىمل ذم )ـمرح اًمتثري٥م(: ))وطمٙمك اسمـ قمٌد اًمؼم آشمٗم٤مق 

 اًمٗمٞمؾ سمثالصملم قمغم أٟمف يم٤من ذم قم٤مم اًمٗمٞمؾ، وًمٞمس يمذًمؽ، وم٘مد ىمٞمؾ: أٟمف وًمد سمٕمد قم٤مم

                                                 
 (.1/24ومتح اعمٕملم )هب٤مُمش إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم( ) (1)

 (.1/478حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (2)

 (.15/68)ذح صحٞمح ُمًٚمؿ  (3)
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 (( اهـ.طمٙم٤مه اعمزي ذم اًمتٝمذي٥م ،ؾمٜم٦م

واًمّمحٞمح اعمِمٝمقر أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمد ذم قم٤مم اًمٗمٞمؾ، ويم٤من ذًمؽ 

ٜملم ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول، وٟم٘مؾ اإلُم٤مم سمٕمد طم٤مدصم٦م اًمٗمٞمؾ سمخٛمًلم يقُم٤م، يقم آصم

صْمٜملَْمِ ذِم ؿَمْٝمر َرسمِٞمع اًمٜمقوي آشمٗم٤مق قمغم ذًمؽ، وم٘م٤مل: )) ِٓ ُف ُوًمَِد َيْقم ا َٗمُ٘مقا َأٟم  َواشم 

ل َو  ْٕ  (( اهـ.ا

ٌ ٤مسٍ و ـِ قَم ـِ اسْم ِلُّ َصغم  : ))ىَم٤مَل  ريض اهلل قمٜمف قَم َؿ َيْقَم اهلل  ُوًمَِد اًمٜمٌ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

صمْ  ِٓ (( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.ٜملَْمِ ا

واظمتٚمٗمقا سمٕمد ذًمؽ  ذم يقم اًمقٓدة ذم أي يقم ُمـ أي٤مم اًمِمٝمر قمغم أىمقال، 

 وهل:

 اًمث٤مين قمنم ُمـ رسمٞمع إول، وهق اًمّمحٞمح.  (1

 اًمث٤مين ُمٜمف. (2

 اًم٤ًمسمع ُمٜمف. (3

 اًمث٤مُمـ ُمٜمف. (4

 اًمٕم٤مذ ُمٜمف.  (5

َدة َهْؾ ُهَق ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: )) َٓ ْٝمر، َأْم صَم٤مُِمٜمف، َواظْمَتَٚمُٗمقا ذِم َيْقم اًْمِق صَم٤ميِن اًمِم 

 (( اهـ.َأْم قَم٤مِذه، َأْم صَم٤ميِن قَمنَمه؟

                                                 

 (.1/18)ـمرح اًمتثري٥م  (1)

 (.15/68)ذح صحٞمح ُمًٚمؿ  (2)

 (.15/68)ٚمؿ ذح صحٞمح ُمً(3) 
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 وىمٞمؾ: أول اصمٜملم ُمـ اًمِمٝمر.

ٞمف وؾمٚمؿ ذم يقم مل وىمد ضمٕمؾ الؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٞمالد ٟمٌٞمف حمٛمد صغم اهلل قمٚم

يٙمـ ًمف ؾمٌؼ ومْمؾ، وذم ؿمٝمر يمذًمؽ ًمٞمس ًمف ومْمؾ ُمـ ىمٌؾ: ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ًمق ضمٕمؾ ُمٞمالد ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم يقم قمٔمٞمؿ يمٞمقم اجلٛمٕم٦م ُمثاًل، وؿمٝمٍر 

ف سم٤مًمٞمقم  قمٔمٞمؿ يمِمٝمر رُمْم٤من ُمثاًل.. ًمتقهؿ اًمٌٕمض أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُذِّ

وم٤م سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وسم٤مًمِمٝمر، ومٚمام ضمٕمٚمف ذم همػم  ذًمؽ قُمِرف أن اًمٞمقم واًمِمٝمر ُذِّ

وؾمٚمؿ، ويمذًمؽ دومٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة وًمٞمس سمٛمٙم٦م: ٕٟمف ًمق دومـ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ًمٙم٤من اًمقاومد إًمٞمف إٟمام ي٘مّمد ُمٙم٦م: عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ 

٦م، ًمٙمٜمف  قمٜمدُم٤م دومـ طم٩م، صمؿ يٙمقن ىمّمد زي٤مرشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٌٕم٤ًم عمٙم

ّٓ ُمـ أضمٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل اإلُم٤مم اعمٜم٤موي ذم   سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة مل شُم٘مّمد إ

)شمٜمٌٞمف( إصح أٟمف وًمد سمٛمٙم٦م سم٤مًمِمٕم٥م سمٕمٞمد ومجر آصمٜملم صم٤مين )ومٞمض اًم٘مدير(: )) 

قمنم رسمٞمع إول قم٤مم اًمٗمٞمؾ ومل يٙمـ يقم مجٕم٦م وٓ ؿمٝمر طمرام دومٕم٤م ًمتقهؿ أٟمف 

ُمـ اًمٗم٤موؾ ومجٕمؾ ذم اعمٗمْمقل ًمتٔمٝمر سمف قمغم رشمٌتف قمغم اًمٗم٤موؾ ذف سمذًمؽ اًمز

 .(( اهـوٟمٔمػمه دومٜمف سم٤معمديٜم٦م دون ُمٙم٦م إذ ًمق دومـ هب٤م ًم٘مّمد شمٌٕم٤مً 

(، ويم٤من ذًمؽ ىمٌؾ زمبطـ أمف( صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )وسمقدم أزمقه فمبداهلل وهق)

اهلجرة سمٜمحق صمالث ومخًلم ؾمٜم٦م، وقمٛمره ٟمحق صمامٟمٞم٦م وقمنمون ؾمٜم٦م: ٕن أسمقه 

 ـمرطمٜم٤م ُمـ اًمقاطمد   وصمامٟملم ؾمٜم٦م، ومٚمق سمٜمحق إطمدى  سمٛمٙم٦م ىمٌؾ اهلجرة  وًمد  قمٌداهلل 

                                                 

 (.1/17)اٟمٔمر: ـمرح اًمتثري٥م  (1)

 (.5/5)ومٞمض اًم٘مدير  (2)
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 واًمثامٟملم صمالصم٤ًم ومخًلم ؾمٜم٦م ًمٙم٤من اًمٜم٤مشم٩م صمامٟمٞم٦م وقمنميـ، ويم٤من ذًمؽ ىمٌؾ واىمٕم٦م

اًمٗمٞمؾ سمٜمحق صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر، وسمٕمد أن شمؿ  ُمـ محؾ زوضمتف سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ؿمٝمران، وهذا اًمذي ذيمرٟم٤مه هق اًمّمحٞمح ذم شم٤مريخ ووم٤مة واًمده صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ، وىمٞمؾ: إٟمف شمقذم سمٕمد أن ُم٣م ُمـ ُمٞمالد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿمٝمران، 

 ٝمرًا.وىمٞمؾ: ؾمٌٕم٦م أؿمٝمر، وىمٞمؾ: صمامٟمٞم٦م وقمنمون ؿم

واًمّمـحٞمح أن ىُمـثاًم واًمٕمٌـ٤مس وىمٞمؾ: أن قمٌداهلل هق أصٖمر أسمٜمـ٤مء قمٌـداعمٓمٚم٥م، 

 ومحزة يم٤مٟمقا أصٖمر ُمٜمف.

وأم أسمٞمف قمٌداهلل وإظمقاٟمف أيب ـم٤مًم٥م واًمزسمػم وقمٌد اًمٙمٕم٦ٌم هل: وم٤مـمٛم٦م سمـ قمٛمرو سمــ 

 قم٤مئذ سمـ قمٛمران سمـ خمزوم سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م.

ٟمذر: ًمئـ وًمد ًمف قمنمة ُمـ ويم٤من قمٌداهلل يٕمرف سم٤مًمذسمٞمح: وؾم٥ٌم ذًمؽ أن أسم٤مه 

إسمٜم٤مء، وؿمٌقا ذم طمٞم٤مشمف.. ًمٞمٜمحرن  أطمدهؿ قمٜمد اًمٙمٕم٦ٌم، ومِم٥م  ًمف قمنمـة، ومُيـسم٧م 

إىمداح سمٞمٜمف، ومخرضم٧م قمغم قمٌـداهلل، ويمـ٤من أطمـٌٝمؿ إًمٞمـف، ويمـ٤من يًـٝمؿ سمٞمٜمـف وسمـلم 

قمنمة ُمـ اإلسمؾ: ٕن اًمٕمنمة ُمـ اإلسمؾ إذ ذاك دي٦م اًمرضمؾ، ومٙمٚمام وىمع اًمًـٝمؿ قمـغم 

ة طمتك سمٚمٖم٧م اإلسمؾ اعم٤مئ٦م ومقىمع اًمًـٝمؿ قمٚمٞمـف، ومٜمُحـرت وشُمريمـ٧م ٓ قمٌداهلل زاد قمنم

ُيّمد قمٜمٝم٤م إٟم٤ًمن أراد أظمذ رء ُمٜمٝم٤م وٓ ـم٤مئر وٓ ؾمٌع، وُمـ طمٞمٜمئٍذ ص٤مرت اًمدي٦م 

سمِْٞمَحلْم(( أظمرضمـف  ـُ اًمـذ  ُم٤مئ٦م ُمــ اإلسمـؾ، وهلـذا ىمـ٤مل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ:))َأَٟم٤م اسْمـ

 وؾمٚمؿ وٟمٌل اهلل إؾمامقمٞمؾ   صغم اهلل قمٚمٞمفواًمده   ال٤ميمؿ، واعمراد سم٤مًمذسمٞمحلم: قمٌداهلل

                                                 

 (.169-167) (ًمٚمٕمالُم٦م الٌٞم٥م قمٛمر سمـ قمٚمقي اًمٙم٤مف)اٟمٔمر: اًمٍمح اعمٛمرد واًمٗمخر اعم١مسمد  (1)
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سمـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، وهق اًمّمحٞمح ظمالوم٤ًم عمـ ىم٤مل أن اًمذسمٞمح هـق إؾمـح٤مق، ا

ٕمٚمـ٧م اًم٘مـراسملم يـقم اًمٜمحـر هبـ٤م، يمـام ودًمٞمؾ ذًمؽ: أن اًمذسمح يم٤من سمٛمٙمـ٦م: وًمـذًمؽ ضُم 

ضُمٕمؾ اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ورُمل اجلامر شمذيمػمًا ًمِم٠من إؾمامقمٞمؾ وأُمف، وُمٕمٚمـقم 

أهنام مه٤م اًمٚمذان يم٤مٟم٤م سمٛمٙم٦م دون إؾمح٤مق وأُمف، وًمق يم٤من اًمذسمح سم٤مًمِم٤مم يمام يزقمؿ أهؾ 

يدل اًمٙمت٤مب وُمـ شمٚم٘مك قمٜمٝمؿ.. ًمٙم٤مٟم٧م اًم٘مراسملم واًمٜمحر سم٤مًمِم٤مم ٓ سمٛمٙم٦م، وأيْم٤ًم مم٤م 

قمغم أن اًمذسمٞمح هق إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم فم٤مهر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ؾمـٛمك 

: ٕٟمف ٓ أطمٚمـؿ {١٠١انصافاث: } چۈئ  ېئ    ېئ  چ اًمذسمٞمح طمٚمٞماًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ممـ ؾمّٚمؿ ٟمٗمًف ًمٚمذسمح ـم٤مقم٦م ًمرسمف، ُمع يمقٟمف ُمراه٘م٤ًم اسمـ صمامن ؾمـٜملم أو صمـالث قمنمـة 

ٺ   چ إؾمح٤مق قمٚمٞمف اًمًالم.. ؾمامه قمٚمٞمام وم٘م٤مل شمٕم٤ممم  ؾمٜم٦م، وعم٤م ذيمر الؼ شمٕم٤ممم ؾمٞمدٟم٤م

ــ٤ًم {٥٣انحجوور: } چٺ  ٺ     ٺ ــ٤مل أيْم انوورارياث: } چی  جئ  حئ  مئ  چ ، وىم

ڇ  ڇ  چ ، وأيْم٤م وم٢من اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد أن ىمص ذم يمت٤مسمف ىمّم٦م اًمذسمح ىمـ٤مل {٢٢

، وأيْم٤م وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أضمرى اًمٕمـ٤مدة اًمٌنمـي٦م أن {١١٢انصافاث: } چڇ   ڍ    ڍ

أيمؼم إوٓد أطم٥م إمم اًمقاًمديـ ممـ سمٕمده، وؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمـف اًمًـالم عمـ٤م يٙمقن 

ؾم٠مل اهلل اًمقًمد ووهٌف ًمف.. شمٕمٚم٘م٧م ؿمٕم٦ٌم ُمـ ىمٚمٌـف سمٛمحٌتـف، ومـ٠مُمر سمـذسمح اعمحٌـقب، 

ومٚمام ىمدم قمغم ذسمحف ويم٤مٟم٧م حم٦ٌم اهلل أقمٔمؿ ُمـ حم٦ٌم اًمقًمد.. ظمٚمّم٧م اخِلّٚم٦م طمٞمٜمئٍذ ُمـ 

ّمٚمح٦م، إذ يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م إٟمام هل اًمٕمزم قمغم ؿمقائ٥م اعمِم٤مريم٦م، ومٚمؿ يٌَؼ ذم اًمذسمح ُم

شمقـملم اًمٜمٗمس، وىمد طمّمؾ اعم٘مّمقد، ومٜمًُخ إُمر، ووُمدي اًمـذسمٞمح وصـّدق اخلٚمٞمـُؾ 

 اًمرؤي٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم، وًمٌٕمْمٝمؿ:
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 اًمــــــذسمٞمح ومــــــدي٧م إؾمــــــامقمٞمُؾ  إن

 

 

 ٟمٓمــــؼ اًمٙمتــــ٤مب سمــــذاك واًمتٜمزيــــُؾ 

 ذف سمـــــف ظمـــــص اإلًمـــــف ٟمٌٞمٜمـــــ٤م 

 

ـــــــُؾ  ـــــــف اًمتٗمًـــــــػم واًمت٠موي  وأسم٤مٟم

وروي ومٞمام ذيمره اعمٕم٤مذم سمـ زيمري٤م أن قمٛمر سمــ قمٌـداًمٕمزيز ريض اهلل قمٜمـف ؾمـ٠مل  

رضماًل أؾمٚمؿ ُمـ اًمٞمٝمقد: أي: اسمٜمل إسمراهٞمؿ ُأُمر سمذسمحف؟ وم٘م٤مل: واهلل ي٤م أُمـػم اعمـ١مُمٜملم 

ٞمٝمــقد ًمٞمٕمٚمٛمــقن أٟمــف إؾمــامقمٞمؾ وًمٙمــٜمٝمؿ حيًــدوٟمٙمؿ ُمٕمنمــ اًمٕمــرب أن يٙمــقن إن اًم

 اًمذسمٞمح أسم٤ميمؿ، ومٝمؿ جيحدون ذًمؽ ويزقمٛمقن أٟمف إؾمح٤مق.

ويم٤من قمٌداهلل واًمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ أطمًــ رضمـؾ ذم ىمـريش ظَمٚم٘مـ٤ًم 

وظُمٚم٘م٤ًم، شمزوج سم٤مًمًٞمدة آُمٜم٦م أم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م أي٤مم ُمٜمـك ذم ؿمـٕم٥م 

  ـم٤مًم٥م، وؾمٜمّف إذ ذاك صمامن قمنمة ؾمٜم٦م، وىمٞمؾ صمالصمقن ؾمٜم٦م.أيب

صمؿ عم٤م محٚم٧م اًمًٞمدة آُمٜم٦م ُمٜمف سمرؾمقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ.. ارحتـؾ ُمـع   

ىمريش سمتج٤مرة إمم همّزة، وعم٤م ُمّروا سم٤معمديٜم٦م قم٤مئذيـ.. ختٚمػ هب٤م ؾمٞمدٟم٤م قمٌـداهلل ًمٞمٛمتـ٤مر 

رض وأىم٤مم هب٤م قمٜمدهؿ ؿمٝمرًا ُمٜمٝم٤م مترًا، وًمٞمزور أظمقال أسمٞمف سمٜمل قمدي سمـ اًمٜمج٤مر، ومٛم

ُمريْم٤ًم، صمؿ شمقذم ودومـ سم٤معمديٜم٦م قمغم اًمّمحٞمح، وىمٞمؾ أٟمـف ارحتـؾ قمـٜمٝمؿ، صمـؿ عمـ٤م يمـ٤من 

سمـ)ـ٤مٕسمقاء(.. أدريمتف اًمقوم٤مة ودومــ هبـ٤م، وإسمـقاء هـق: ُمقوـع سمـلم ُمٙمـ٦م واعمديٜمـ٦م، 

ء اًمًٞمقل، وهق ُمـ قمٛمؾ اًمٗمرع، وهق ىمري٥م ُمــ اجلحٗمـ٦م سمٞمٜمـف  وؾمٛمل سم٤مٕسمقاء ًمتٌقُّ

 يكم اعمديٜم٦م صمالصم٦م وقمنمون ُمٞمال. وسمٞمٜمٝم٤م مم٤م

                                                 

 (.38-1/37) -ـمٌٕم٦م دار اًمٗمٙمر –اٟمٔمر:  اًمًػمة اًمدطمالٟمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ أمحد سمـ زيٜمل دطمالن  (1)
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(، وقمٌـداعمٓمٚم٥م صمـده فمبـداظمطؾى زمــ هوؾمـؿ( سمٕمـد وٓدشمـف )و ىمػؾف ورزّمـوه) 

ٌٚمـغ ؾمــ اؾمٛمف ؿمٞم٦ٌم الٛمد، ؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمف وًمد وذم رأؾمف ؿمٞم٦ٌم، أو شمٗم٤مؤًٓ سم٠مٟمف ي

اًمِمٞم٥م، وأوٞمػ ًمٚمحٛمد: ًمٙمثرة محد اًمٜم٤مس ًمـف: ٕٟمـف َُمْٗمـَزُع ىمـريٍش قمٜمـد اًمٜمقائـ٥م 

 وُمٚمج١مه٤م قمٜمد اًمِمدائد.

وىمٞمؾ: أن اؾمٛمف قم٤مُمر، ويمٜمٞمتـف أسمـق الـ٤مرث، وأُمـ٤م قمٌـداعمٓمٚم٥م ومٚم٘مـ٥م همٚمـ٥م 

 قمٚمٞمف.

وؾمٌٌف: أن أسم٤مه ه٤مؿماًم يم٤من ُمتزوضم٤ًم سم٤معمديٜم٦م ومل يدِر سمف أطمد، ووًمد قمٌـداعمٓمٚم٥م 

سّمك قمٜمد أُّمف ؾمٚمٛمك سمٜم٧م قمٛمرو سمـ ديد سمـ ًمٌٞمد سمـ ظمداش سمــ قمـ٤مُمر سمــ سم٤معمديٜم٦م وشمر

اًمٗمج٤مر اخلزرضمّٞم٦م، وعم٤م ُم٤مت أسمقه ه٤مؿمؿ ذه٥م سمـف قمّٛمـف اعمٓمٚمـ٥م سمــ قمٌـدُمٜم٤مف   إمم 

ُمٙم٦م سمٕمد أن اؾمت٠مذن ُمـ أُّمف وىم٤مل هل٤م: إن اسمـ أظمل همري٥م ذم همػم ىمقُمف، وٟمحـ أهؾ 

ىم٤مُمـ٦م ذم همـػمهؿ، وم٠مذٟمـ٧م سمٞم٧م ذف ذم ىمقُمٜم٤م، وىمقُمف وقمِمػمشمف وسمٚمده ظمـػم ُمــ اإل

ًمف، وم٘مدم سمف ُمٙم٦م ُمردومف ظمٚمٗمف، وىمد يم٤ًمه طمّٚم٦م يامٟمٞم٦م، ويم٤من آدم اًمٚمقن أي: ُم٤مئاًل إمم 

 اًمًٛمرة، وم٘م٤مل اًمٜم٤مس قمٌداعمٓمٚم٥م، ومٚمزُمف ذًمؽ.

 –وهـق حمتيـ  –وىمٞمؾ: أن ؾم٥ٌم اًمتًٛمٞم٦م أن أسم٤مه ه٤مؿماًم ىم٤مل ٕظمٞمـف اعمٓمٚمـ٥م 

 ذًمؽ ُمًتٕمٓمٗم٤ًم. أدرك قمٌدك سمٞمثرب، وم٠مدريمف وأظمذه ُمـ أُمف، وىم٤مل ه٤مؿمؿ

وىمٞمؾ: أن قمٛمف اعمذيمقر دظمؾ سمف ُمٙم٦م ذم صمٞم٤مب رصم٦م، ومٙمـ٤من إذا ؾمـئؾ ُمــ هـذا؟ 

 أٟمف   طمًـ طم٤مًمف.. أفمٝمر أظمل، صمؿ عم٤م  اسمـ   هق قمٌدي: طمٞم٤مًء ُمـ أن ي٘مقل: إٟمف :ي٘مقل
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قن اًمٞمتـٞمؿ قمٌـدًا عمــ  اسمـ أظمٞمف، وىمٞمؾ: ٕٟمف شمرسمك يتٞماًم ذم طمجر اعمٓمٚم٥م، ويم٤مٟمقا يًـٛمُّ

  شمرسمك ذم طمجره.

ويم٤من قمٌداعمٓمٚم٥م قم٤مىماًل ذا أٟم٤مءة وٟمجدة، ومّمٞمح اًمٚم٤ًمن، أطمٌف ىمقُمـف ورومٕمـقا 

هـل: ؾمـ٘م٤مي٦م الّجـ٤مج ذم اعمقؾمـؿ  وايمسـؼوييُمـ ؿم٠مٟمف، ومٙم٤مٟم٧م ًمف اًمً٘م٤مي٦م واًمرومـ٤مدة، 

وهل: إـمٕم٤مم اًمٗم٘مراء ُمـ الّج٤مج أي٤مم اعمقؾمؿ طمتك يتٗمرىمقا،  وايمرهمودة، طمتك يتٗمرىمقا

 ومٝمل: إُم٤مرة اًمريم٥م. وأمو ايمؼقودة

وىمد اصٓمٚمح٧م ىمريش قمغم ضمٕمؾ اًمروم٤مدة واًمً٘م٤مي٦م واًم٘مٞم٤مدة ًمٌٜمـل قمٌـد ُمٜمـ٤مف 

أيت ذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، والج٤مسم٦م واًمٚمقاء ًمٌٜمل قمٌد اًمدار، ودار اًمٜمدوة سمٞمـٜمٝمؿ 

ؾ: أن دار اًمٜمدوة سم٘مٞم٧م ذم يد سمٜمل قمٌداًمدار، طمتك سم٤مقمٝم٤م سمٕمـض ُمــ سم٤مٓؿمؽماك، وىمٞم

أسمٜم٤مئٝمؿ قمغم طمٙمٞمؿ سمـ طمزام سمـ أؾمد سمـ قمٌداًمٕمزى سمـ ىميصـ، وم٤مؿمـؽماه٤م سمـزق مخـر، 

أشمٌٞمـع ُمٙمرُمـ٦م  صمؿ سم٤مقمٝم٤م ذم اإلؾمالم سمامئ٦م أًمػ درهؿ، وم٘م٤مل ًمف قمٌداهلل سمــ اًمـزسمػم 

اهلل ًم٘مـد اؿمـؽميتٝم٤م ذم آسم٤مئؽ وذومٝمؿ؟ وم٘م٤مل طمٙمـٞمؿ: ذهٌـ٧م اعمٙمـ٤مرم إٓ اًمت٘مـقى، و

اجل٤مهٚمٞم٦م سمزق مخر، وىمـد سمٕمتٝمـ٤م سمامئـ٦م أًمـػ وأؿمـٝمديمؿ أن صمٛمٜمٝمـ٤م ذم ؾمـٌٞمؾ اهلل، وم٠مّيٜمـ٤م 

 اعمٖمٌقن؟

 ويم٤مٟم٧م ىمريش ٓ شمٕم٘مد ٟمٙم٤مطم٤م وٓ ًمقاء لرب إٓ ذم دار اًمٜمدوة.

وأُم٤م اًم٘مٞم٤مدة.. وم٘م٤مم هب٤م أسمٜم٤مء قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ؿمٛمس، صمـؿ اسمٜمـف أُمٞمـ٦م، صمـؿ اسمٜمـف أسمـق 

 ٜم٤مس ذم همزواهتؿ، وم٘مد ىم٤مد اًمٜم٤مس يقم ُأطمٍد، ويقم إطمزاب، ؾمٗمٞم٤من، ومٙم٤من ي٘مقد اًم

                                                 

 (.1/31(، واًمًػمة اًمدطمالٟمٞم٦م )139اٟمٔمر: اًمٍمح اعمٛمرد ) (1)
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وأُم٤م يقم سمدر.. وم٘مد ىم٤مد اًمٜم٤مس قمت٦ٌم سمــ رسمٞمٕمـ٦م سمــ قمٌـد ؿمـٛمس: ٕٟمـف أيمـؼم ُمــ أيب 

وأيْم٤م يم٤من أسمق ؾمٗمٞم٤من ُمع اًمٕمػم ومل يٙمـ طم٤مضًا سمٛمٙمـ٦م ؾمٗمٞم٤من، إذ هق اسمـ قمؿ أسمٞمف، 

 وىم٧م ظمروج اًمٜمٗمػم.

.. وم٢من ىمريِم٤ًم يم٤مٟم٧م قمغم زُمـ ىميص خترج ُمـ أُمقاهل٤م ذم يمؾ ُمقؾمؿ ايمرهمودةوأُم٤م 

ومتدومٕمف إمم ىميص ومٞمّمٜمع سمف ـمٕم٤مُم٤ًم ًمٚمح٤مج ي٠ميمٚمف ُمـ مل يٙمـ ُمٕمف ؾمٕم٦م وٓ زاد، صمؿ ىم٤مم 

ؿ اسمٜمـف قمٌـد اعمٓمٚمـ٥م، صمـؿ اسمٜمـف أسمـق سمذًمؽ سمٕمد ىميص اسمٜمف قمٌد ُمٜم٤مف، صمؿ اسمٜمف ه٤مؿمؿ، صمـ

ـم٤مًم٥م، صمـؿ أظمـقه اًمٕمٌـ٤مس، واؾمـتٛمر ذًمـؽ إمم زُمٜمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ وزُمــ 

 اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ سمٕمده، إمم أن اٟم٘مرو٧م اخلالوم٦م ُمـ سمٖمداد وُمٍم.

.. وم٘مد ىمـ٤مم هبـ٤م أيْمـ٤ًم قمٌـد ُمٜمـ٤مف، صمـؿ اسمٜمـف ه٤مؿمـؿ، صمـؿ اسمٜمـف قمٌـد ايمسؼوييوأُم٤م 

  ـ ه٤مؿمؿ ومّقض قمٛمف اعمٓمٚم٥م اًمً٘م٤مي٦م إًمٞمف.اعمٓمٚم٥م، صمؿ عم٤م يمؼم قمٌداعمٓمٚم٥م سم

وقمٌد اعمٓمٚم٥م هذا هق اًمذي طمٗمر سمئـر زُمـزم سمٕمـد أن ردُمٝمـ٤م قمٛمـر سمــ الـرث 

  اجلرمهل وووع ومٞمٝم٤م إُمقال.

ويم٤من قمٌداعمٓمٚم٥م يمرياًم ضمقادًا ؾمـٛمح٤ًم، ويمـ٤من ىمقُمـف يًـّٛمقٟمف اًمٗمّٞمـ٤مض يمٕمٛمـف 

ء: ٕٟمف يم٤من يـدومع ُمــ اعمٓمٚم٥م وضمده قمٌد ُمٜم٤مف، يمام يًٛمقٟمف أيْم٤ًم ُُمٓمٕمؿ ـمػم اًمًام

 ُم٤مئدشمف ًمٚمٓمػم واًمقطمقش ذم رؤوس اجل٤ٌمل.

 هلدم   ىمدُمقا ُمٙم٦م  طملم  أصح٤مب اًمٗمٞمؾ  قمغم  اًمدقم٤مء، وم٘مد دقم٤م جم٤مب  ويم٤من 

                                                 
 (.25/ 1اٟمٔمر:  اًمًػمة اًمدطمالٟمٞم٦م ) (1)

 (.33/ 1اٟمٔمر:  اًمًػمة اًمدطمالٟمٞم٦م ) (2)
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اًمٙمٕم٦ٌم، وم٠مهٚمٙمٝمؿ اهلل سمدقم٤مئف.

يش إذا أص٤مهب٤م ىمحط ؿمـديد شم٠مظمـذ سمٞمـد قمٌـداعمٓمٚم٥م ومتخـرج سمـف إمم ويم٤مٟم٧م ىمر

ضمٌؾ صمٌػم، ويًتً٘مل اهلل هلؿ، عم٤ِم ضمّرسمـقا ُمــ ىمْمـ٤مء الـقائ٩م قمـغم يديـف سمؼميمـ٦م ٟمـقر 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وعم٤ِم ضمٕمٚمف اهلل ومٞمف ُمـ خم٤مًمٗم٦م ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اجل٤مهٚمٞم٦م سم٢مهل٤مم 

   ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.

 ٥م سم٤مًمًقاد.وقمٌد اعمٓمٚم٥م أول ُمـ ظمّْم 

وقم٤مش قمٌد اعمٓمٚم٥م صمامٟملم ؾمٜم٦م، وذم إٟمقار اعمحٛمدي٦م ًمٚمٜمٌٝم٤مين أٟمف قم٤مش ُم٤مئـ٦م 

وقمنم ؾمـٜملم، وذم اًمًـػمة اًمٜمٌقيـ٦م ًمإلُمـ٤مم أمحـد سمــ زيٜمـل دطمـالن أٟمـف قمـ٤مش ُم٤مئـ٦م 

 وأرسمٕملم ؾمٜم٦م.

(، وضمده٤م زهرة هق اًمذي وأرضعتف أمف آمـي زمـً وهى زمـ زهرة زمـ ضمؽقؿ) 

يش، وُمــ سمٜمـل ُزهـرة اًمّمـح٤مسمٞم٤من اجلٚمـٞمالن اعمٌنمـان يٜمتٛمل إًمٞمف اًمزهريقن ُمـ ىمـر

سم٤مجلٜم٦م: قمٌداًمرمحـ سمـ قمقف سمـ ال٤مرث سمــ ُزهـرة، وؾمـٕمد سمــ وىمـ٤مص ُم٤مًمـؽ سمــ 

 ُأهٞم٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ زهرة. 

ــ٤مزت  ــ٦م، اُمت يم٤مٟمــ٧م أُمــف ريض اهلل قمٜمٝمــ٤م أومْمــؾ اُمــرأة ذم ىمــريش ٟمًــ٤ًٌم وُمٙم٤مٟم

 أم محزة سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م،سم٤مًمذيم٤مء وطمًـ اًمٌٞم٤من، رسّم٤مه٤م قمّٛمٝم٤م وهٞم٥م، وهق أسمق ه٤مًم٦م 

                                                 
 (.141اٟمٔمر:  اًمٍمح اعمٛمرد ) (1)

 (.1/31اٟمٔمر:  اًمًػمة اًمدطمالٟمٞم٦م ) (2)

 (.1/31اٟمٔمر:  اًمًػمة اًمدطمالٟمٞم٦م ) (3)
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 وىمٞمؾ: رسّم٤مه٤م أسمقه٤م وه٥م.

شمزوضمٝم٤م قمٌداهلل أسمق اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومحٛمٚم٧م سمرؾمقل اهلل صغم اهلل 

 ُمـّر ذم شمرمجتـف، ووًمـدت سمٕمـد ووم٤مشمـف، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وشمقذم قمٌداهلل وهل طم٤مُمـؾ، يمـام

ومٙم٤مٟم٧م خترج يمؾ قم٤مم ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م، ومتٜمزل قمٜمد أظمقال قمٌداعمٓمٚم٥م سمــ قمـدي 

سمـ اًمٜمج٤مر، وشمزور ىمؼم زوضمٝم٤م سم٤معمديٜم٦م أو سمـ٤مٕسمقاء قمـغم اخلـالف ذم ُمٙمـ٤من دومٜمـف يمـام 

شم٘مدم، صمؿ شمٕمقد، وذم آظمر رطمٚم٦م هلـ٤م.. اؾمتّمـح٧ٌم اسمٜمٝمـ٤م رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف 

ؿ وممٚمقيمتف أم أيٛمـ، وأىم٤مُم٧م هبام ذم اعمديٜم٦م ؿمٝمرًا، قمٜمد سمٜمل قمدي سمــ اًمٜمجـ٤مر، وؾمٚم

صمؿ ىمٗمٚم٧م راضمٕم٦م هبام، ومٚمام يم٤مٟمقا سم٤مٕسمقاء.. ُمرو٧م وشمقومٞم٧م سمف، وٓسمٜمٝم٤م ُمــ اًمٕمٛمـر 

إذ ذاك ؾم٧م ؾمٜملم، وىمٞمؾ: مخس، وىمٞمؾ: أرسمع، وىمٞمؾ: ؾمٌع، وىمٞمؾ: اصمٜم٤م قمنمـة ؾمـٜم٦م 

 وؿمٝمر وقمنمة أي٤مم.

٤م ىمٌؾ اهلجرة سمٜمحق صمامن وأرسمٕملم ؾمٜم٦م، ويم٤من قمٛمرهـ٤م وقمغم إول ومٞمٙمقن ُمقهت

 طملم شمقومٞم٧م ذم طمدود اًمٕمنميـ ؾمٜم٦م.

واظمُتِٚمػ ذم ُمقوع ىمؼم اًمًٞمدة آُمٜم٦م ريض اهلل قمٜمٝمـ٤م، وم٘مٞمـؾ: سمـ٤مٕسمقاء، وىمٞمـؾ: 

أن ىمؼمه٤م سمـ)ـ٤ملجقن(، وهق ؿِمـٕم٥م سمٛمٕمـالة ُمٙمـ٦م سمـف اعم٘مـؼمة اعمٕمروومـ٦م سمـ)ــ٤معُمٕماَلة(، 

٤م دومٜم٧م أوًٓ سمـ٤مٕسمقاء، صمـؿ ٟمٌِمـ٧م وُٟم٘مٚمـ٧م إمم ُمٙمـ٦م : أهن-مجٕم٤ًم سملم اًم٘مقًملم  –وىمٞمؾ 

 وىمٞمؾ: أهن٤م دومٜم٧م ذم أطمد دور ُمٙم٦م.  ودومٜم٧م سمـ)ـ٤ملجقن(،

 وذم )اعمنمع اًمروي(، و)ذح اهلٛمزي٦م(، ٟم٘ماًل قمـ )اًم٘م٤مُمقس(: وي١ميد يمقن

                                                 

 (.1/65اٟمٔمر:  اًمًػمة اًمدطمالٟمٞم٦م ) (1)
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ىمؼمه٤م ذم )الجقن( طمدي٨م إطمٞم٤مئٝم٤م اًمذي رواه اًمٓمؼماين واسمــ ؿمـ٤مهلم قمــ قم٤مئِمـ٦م 

 طمجـ٦م وؾمـٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل سمٜم٤م طم٩مريض اهلل قمٜمٝم٤م وأرو٤مه٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م: 

 ـمـقيال قمٜمـل ومٛمٙمـ٨م ومٜمـزل ُمٖمتؿ طمزيـ سم٤مك وهق الجقن قم٘م٦ٌم قمغم يب ومٛمر اًمقداع

 أن اهلل ومًـ٠مًم٧م أُمـل ًم٘مـؼم ذهٌـ٧م:))وم٘مـ٤مل ،ًمـف وم٘مٚم٧م ،ُمتًٌؿ ومرح وهق إزم قم٤مد صمؿ

 ((.اهلل ورده٤م يب ومآُمٜم٧م وم٠مطمٞم٤مه٤م حيٞمٝم٤م

 :تنبيه 

ىمد يًتدل سمٕمض اجلٝمٚم٦م سم٘مقًمف ذم الـدي٨م )ومآُمٜمـ٧م يب( قمـغم أهنـ٤م ُم٤مشمـ٧م قمـغم 

اًمٙمٗمر، وهذا يمالم سم٤مـمؾ سملّم سمٓمالٟمـف، ٕهنـ٤م ُمــ أهـؾ اًمٗمـؽمة وىمـد ُم٤مشمـ٧م قمـغم ُمٚمـ٦م 

ف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ٕهن٤م ُم٤مشم٧م ىمٌـؾ سمٕمثتـف، إسمراهٞمؿ، ومل شمٙمٚمػ أصاًل سم٤مإليامن سم

إٟمام يم٤من ذًمؽ زي٤مدة ذف هل٤م أن شم١مُمـ سمف، وًمـٞمس أهنـ٤م يم٤مٟمـ٧م قمـغم اًمٙمٗمـر، يمـام ورد 

 َُمـ٤م ٤مً طَمّٞمـ يَمـ٤منَ  ُُمقؾَمـك َأن   ًَمـقْ  سمَِٞمـِدهِ  َٟمْٗمِز  َواًم ِذيقمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل:))

ٓ   َوؾِمَٕمفُ   ((.َيت ٌَِٕمٜمِل َأنْ  إِ

ة سمٜم٧م قمٌد اًمٕمزى سمـ قمثامن سمـ وأمُّ ا ًمًٞمدة آُمٜم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م هل: سَمر 

قمٌداًمدار سمـ ىميص، وأمُّ أسمٞمٝم٤م وه٥م هل: قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م ُمّرة سمـ هالل ُمـ سمٜمل ؾمٚمؿ، 

وهل أمُّ قمٌد ُمٜم٤مف ضمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ُم٤م ىمٞمؾ يمام ذيمرٟم٤م ذم شمرمجتف، 

ٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهل أيْم٤ًم إطمدى اًمٕمقاشمؽ اًماليت أؿم٤مر إًمٞمٝمـ اًمٜم

سم٘مقًمف:))أٟم٤م اسمـ اًمٕمقاشمؽ واًمٗمقاـمؿ(( أظمرضمف اًمٓمؼماين ُمـ همػم ًمٗمظ اًمٗمقاـمؿ، 

واًمٕمقاشمؽ مجع قم٤مشمٙم٦م واًمٕم٤مشمٙم٦م ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٓم٤مهرة، واعمراد سم٘مقًمف صغم اهلل 

لم سمٕم٤مشمٙم٦م ووم٤مـمٛم٦م ُمـ قمامشمف وضمداشمف.  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذا.. هـ اًمٜم٤ًمء اًماليت ؾُمٛم 



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
111 

 ........................................................ ٭ض١ًُٝ,ثِ أزقعت٘ ثٜٛب١ ا
 اًمنمح  

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن سم٠مؾم٤مٟمٞمده اًمقاىمدي وذيمرىم٤مل اسمـ يمثػم: ))

 .أظمقاًمف ومزارت ؾمٜملم، ؾم٧م وًمف أيٛمـ أم وُمٕمٝم٤م اعمديٜم٦م إمم أُمف سمف ظمرضم٧م

 أظمرضمل: مم وم٘م٤مٓ يٜم٦ماعمد هيقد ُمـ رضمالن يقم ذات ومج٤مءين: أيٛمـ أم ىم٤مًم٧م

 آُم٦م هذه ٟمٌك هذا: ًمّم٤مطمٌف أطمدمه٤م وم٘م٤مل وىمٚم٤ٌمه، إًمٞمف ومٜمٔمرا ،إًمٞمف ٟمٜمٔمر أمحد إًمٞمٜم٤م

 .قمٔمٞمؿ أُمر واًمًٌل اًم٘متؾ ُمـ هب٤م وؾمٞمٙمقن هجرشمف، دار وهذه

(( راضمٕم٦م وهك سمقاءسم٤مٕ ومامشم٧م سمف، واٟمٍموم٧م ظم٤موم٧م ..أُمف ؾمٛمٕم٧م ومٚمام

 اهـ.

 هل٥م، وهل اًمتل سمنمت أسم٤م هل٥م ( ُمقٓة أيبشمؿ أرضعتف شمقيبي إؽمؾؿقي) 

سمٛمقًمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠مقمت٘مٝم٤م ومٙم٤من ذًمؽ ؾم٤ًٌٌم ًمتخٗمٞمػ اًمٕمذاب قمٜمف 

ذم يمؾ يقم إصمٜملم: ًمٗمرطمف سمٛمقًمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘مد ضم٤مء ذم 

٦ٌَمٍ طمِ  سمنَِمِّ  َأْهِٚمفِ  سَمْٕمُض  ُأِرَيفُ  هَل٥ٍَم  َأسُمق َُم٤مَت  وَمَٚمام  اًمٌخ٤مري: ))  َأسُمق ىَم٤مَل  ًَمِ٘مٞم٧َم  َُم٤مَذا ًَمفُ  ىَم٤مَل  ٞم

ْ  هَل٥ٍَم  ٦ٌَمَ  سمَِٕمَت٤مىَمتِل َهِذهِ  ذِم  ؾُمِ٘مٞم٧ُم  َأينِّ  هَمػْمَ  سَمْٕمَديُمؿْ  َأًْمَؼ  مَل (((، والٞم٦ٌم: ال٤مل، أي صُمَقْي

 قمـ اًمٜم٤مئ٥م أٟمف قمغم سم٤مًمرومع أهٚمف سمٕمض ىمقًمفسمنم طم٤مل، ىم٤مل ذم ومتح اًم٤ٌمري:))

 ذم طمقل سمٕمد ُمٜم٤مُمل ذم رأيتف هل٥م قأسم ُم٤مت عم٤م ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس أن اًمًٝمٞمكم وذيمر اًمٗم٤مقمؾ

 ىم٤مل ،اصمٜملم يقم يمؾ قمٜمل خيٗمػ اًمٕمذاب أن ٓإ راطم٦م سمٕمديمؿ ًم٘مٞم٧م ُم٤م وم٘م٤مل طم٤مل ذ

 هل٥م أسم٤م سمنمت صمقي٦ٌم ويم٤مٟم٧م آصمٜملم يقم وًمد ؾمٚمؿ و قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن وذًمؽ

 ((اهـ.وم٤مقمت٘مٝم٤م سمٛمقًمده

                                                 

 (.1/235)ٜمٌقي٦م ٓسمـ يمثػم اًمًػمة اًم (1)

 (.9/164اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري ) (2)
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 ىم٤مل ال٤مومظ ؿمٛمس اًمديـ اًمدُمِم٘مل ذم ذًمؽ:

 إذا يم٤من هذا اًمٙم٤مومر ضم٤مء ذُمف

 

٧ٌّم يداه ذم اجلحٞمؿ خمٚم دا  سمت

 أشمك أٟمف ذم يقم آصمٜملم دائامً  

 

 خُيٗمػ قمٜمف ًمٚمنوِر سم٠ممحدا

ُـّ سم٤مًمٕمٌِد اًمذي يم٤من قمٛمره   سم٠ممحد ُمنورًا وُم٤مت ُمقطمدا ومام اًمٔم

(، واؾمـؿ أيب ذؤيـ٥م هـق ايمسـعديي( سمٜمـ٧م أيب ذؤيـ٥م ))ضمؾقؿـي أروٕمتفشمؿ( )  

ـِ  ـ سْمـ ـِ َٟمٍْمِ ـِ وُمَّمـّٞم٦َم سْمـ َة سْمـ ـِ َٟم٤مِسَ ـِ ِرَزاِم سْم ـِ ضَم٤مسمِِر سْم ـِ ؿِمْجٜم٦ََم سْم ـُ اْل٤َمِرِث سْم ٌُْد اهللِّ سْم قَم

ـِ ظَمَّمٗمَ  ـِ قِمْٙمِرَُم٦َم سْم ـِ َُمٜمُّْمقِر سْم ـِ َهَقاِزَن سْم ـِ سَمْٙمِر سْم ـِ ؾَمْٕمِد سْم ـِ قَمـْٞماَلَن  سْمـ ـِ ىَمْٞمِس سْمـ ٦َم سْم

 ، يمام ذم )اًمروض إٟمػ(.ُُمَيَ 

اْل٤َمِرُث وزوضمٝم٤م اًمذي هق أسمق اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمرو٤مقم٦م هق: 

ـِ  ـِ سَمْٙمِر سْم ـِ ؾَمْٕمِد سْم ـِ َٟمٍْمِ سْم ـِ وُمَّمّٞم٦َم سْم َة سْم ـِ َٟم٤مِسَ ـِ َُماّلَن سْم ـِ ِروَم٤مقَم٦َم سْم ٌِْد اًْمُٕمّزى سْم ـُ قَم سْم

ةَ  ـُ َٟم٤مِسَ ـُ ِهَِم٤مٍم: َوُيَ٘م٤مُل ِهاَلُل سْم  .َهَقاِزَن . ىَم٤مَل اسْم

وشمٙمٜمّك طمٚمٞمٛم٦م سم٠مم يمٌِمـ٦م، أي: سم٤مؾمـؿ سمٜمـ٧م هلـ٤م اؾمـٛمٝم٤م يمٌِمـ٦م، ويمٜمّـك زوضمٝمـ٤م 

 ال٤مرث يمذًمؽ سم٠ميب يمٌِم٦م، ويٙمٜمّك يمذًمؽ سم٠ميب ذؤي٥م.

 

ضمــ٤مءت طمٚمٞمٛمــ٦م ريض اهلل قمٜمــف إمم ُمٙمــ٦م ُمــع اعمروــٕم٤مت ذم ؾمــٜم٦م ؿمــٝم٤ٌمء، أي: 

ذب ٓ يرى ومٞمٝم٤م ظمية، وىمٞمؾ: اًمِمٝم٤ٌمء اًمتـل ًمـٞمس ومٞمٝمـ٤م ُمٓمـر، جمذسم٦م سمٞمْم٤م ُمـ اجل

 طَمِٚمٞمَٛم٦مُ  يَم٤مَٟم٧ْم ويم٤مٟم٧م اًمًٞمدة طمٚمٞمٛم٦م حتّدث قمـ ذًمؽ، ىم٤مل ذم )اًمروض إٟمػ(: ))

ـْٕمِدّي٦مُ  ُذَؤْي٥ٍم  َأيِب  سمِٜم٧ُْم  ًّ  َأْرَوـَٕمْتفُ  اًّمتِـل - َوؾَمـّٚمؿَ  قَمَٚمْٞمـفِ  اهللُّ َصـغّم  - اهللِّ َرؾُمـقلِ  ُأمّ ، اًم

ّدُث  ـْ  ظَمَرضَم٧ْم   ٤مَأهّنَ  حُتَ ـٍ ، َزْوضِمَٝم٤م َُمعَ   سَمَٚمِدَه٤م ُِم َقةٍ  ذِم  شُمْرِوُٕمفُ  َصِٖمػمٍ  هَل٤َم َواسْم ًْ
ـْ  ٟمِ   سَمٜمِل ُِم
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ـِ  ؾَمْٕمدِ  ٤ٌَمءَ  ؾَمـٜم٦َمٍ  ذِم  َوَذًمَِؽ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،اًمّرَوَٕم٤مءَ  شَمْٚمَتِٛمُس ، سَمْٙمرٍ  سْم ْ  ؿَمـْٝم ٌْـِؼ  مَل .  ٤مً ؿَمـْٞمئ ًَمٜمَـ٤م شُم

 َوَُم٤م ،سمَِ٘مْٓمَرةِ  شَمٌِّض  َُم٤م َوَاهللِّ، ًَمٜم٤َم ؿَم٤مِرٌف  َُمَٕمٜم٤َم ىَمْٛمَراءَ  زِم  َأشَم٤منٍ  قَمغَم  وَمَخَرضْم٧م :ىَم٤مًَم٧ْم 

ـْ  َأمْجَعَ  ًَمْٞمَٚمٜم٤َم َٟمٜم٤َممُ  ـْ  :َُمَٕمٜم٤َم اًّمِذي َصٌِّٞمٜم٤َم ُِم ـْ  سُمَٙم٤مِئفِ  ُِم  َوَُمـ٤م ،ُيْٖمٜمِٞمـفِ  َُم٤م صَمْدَيّل  ذِم  َُم٤م جْلُقعِ ا ُِم

 ،شمِْٚمـَؽ  َأشَمـ٤ميِن  قَمـغَم  وَمَخَرضْمـ٧ُم  ،َواًْمَٗمـَرَج  اًْمَٖمْٞمـ٨َم  َٟمْرضُمق يُمٜم٤ّم َوًَمِٙمٜم٤ّم ،ُيَٖمّديفِ  َُم٤م ؿَم٤مِرومِٜم٤َم ذِم 

 َُمّٙمــ٦مَ  ىَمــِدُْمٜم٤َم طَمّتــك، ٤مً َوقَمَجٗمــ ٤مً َوــْٕمٗم قَمَٚمــْٞمِٝمؿْ  َذًمـِـَؽ  ؿَمــّؼ  طَمّتــك سم٤ِمًمّريْمــ٥ِم  ٧مممـْـَأدَ  وَمَٚمَ٘مــدْ 

ٓ  َوىَمـْد قُمـِرَض قَمَٚمْٞمَٝمـ٤م َرؾُمـْقُل اهللِ َٟمْٚمَتِٛمُس  ٤م اُْمـَرأٌة إِ َوَٕم٤مَء، وَمـاَم ُِمٜمـ   قَمَٚمْٞمـفِ  اهللُّ َصـغّم  اًمرُّ

ـْ  اعْمَْٕمُروَف  َٟمْرضُمق يُمٜم٤ّم إّٟماَم  َأّٟم٤م َوَذًمَِؽ  ،َيتِٞمؿٌ  إّٟمفُ  هَل٤َم ىِمٞمَؾ  إَذا وَمَت٠ْمسَم٤مهُ   َوؾَمّٚمؿَ   ،اًمّّمـٌِّل  َأيِب  ُِمـ

ك َوَُم٤م ؟َيتِٞمؿٌ  َٟمُ٘مقُل  وَمُٙمٜم٤ّم ًَ  سَمِ٘مَٞمـ٧ْم  وَمـاَم  ،ًمِـَذًمَِؽ  َٟمْٙمَرُهـفُ  وَمُٙمٜمّـ٤م ،َوضَمـّدهُ  ُأُّمـفُ  شَمّْمـٜمَعَ  َأنْ  قَم

ــَرَأةٌ  ــِدَُم٧ْم  اُْم ــل ىَم ّٓ  َُمِٕم ــَذْت  إ ــٞمٕم َأظَم ي ٤مً َرِو ــػْمِ ــاّم ، هَم ــ٤م وَمَٚم ــاَلَق  َأمْجَْٕمٜمَ ْٟمٓمِ ِٓ ــ٧م ..ا  ىُمْٚم

ــ٤مطِمٌِل ــَرهُ  إيّن  َوَاهللِّ: ًمَِّم يَْم ــعَ  َأنْ  َٕ ـْ  َأْرضِم ــ ــلْمِ  ُِم ــَقاطِمٌِل سَم ْ  َص ــذْ  َومَل ــٞمٕم آظُم  َوَاهللِّ، ٤مً َرِو

ـّ  ٌَ َْذَه ـك، شَمْٗمَٕمكِم  َأنْ  قَمَٚمْٞمؽ َٓ  :ىَم٤مَل  ،وَمَمظُمَذّٟمفُ  اًْمَٞمتِٞمؿِ  َذًمَِؽ  إمَم  َٕ ًَ َٕمـَؾ  َأنْ  اهللُّ قَم  ًَمٜمَـ٤م جَيْ

٧ٌْم :ىَم٤مًَم٧ْم .  سَمَريَم٦مً  ومِٞمفِ  ّٓ  َأظْمِذهِ  قَمغَم  مَحََٚمٜمِل َوَُم٤م، وَم٠َمظَمْذشمف إًَمْٞمفِ  وَمَذَه ْ  َأيّن  إ هُ  َأضِمـدْ  مَل .  هَمـػْمَ

ٌَـَؾ  ..طِمْجـِري ذِم  َوَوـْٕمتف وَمَٚمـاّم  ،َرطْمـكِم  إمَم  سمِـفِ  َرضَمْٕمـ٧م، َأظَمْذشمـف وَمَٚمـاّم  :ىَم٤مًَم٧ْم   قَمَٚمْٞمـفِ  َأىْم

ـْ  ؿَم٤مءَ  سماَِم  صَمْدَي٤مَي  ـٍ  ُِم ٌَ َب  ًَم َب  ،َرِوَي  طَمّتك وَمنَمِ  ،َٟم٤مَُمـ٤م صُمـؿّ  ،َرِوَي  طَمّتك َأظُمقهُ  َُمَٕمفُ  َوَذِ

ٌَْؾ  َُمَٕمفُ  ٜم٤َممُ ٟمَ  يُمٜم٤ّم َوَُم٤م   وَمَحَٚم٥َم  ،َل٤َمومٌِؾ  إهّن٤َم وَم٢مَِذا شمِْٚمَؽ  ؿَم٤مِرومِٜم٤َم إمَم  َزْوضِمل َوىَم٤ممَ  ،َذًمَِؽ  ىَم

                                                 

 أي: ؾمٜم٦م اًم٘محط واجلدب. (1)

 هل أٟمثك الامر. (2)

 اًمٜم٤مىم٦م اعمًٜم٦م. (3)

 الٗمؾ: اضمتامع اًمٚمٌـ ذم اًميع، وال٤مومؾ:اعمٛمتٚمئ٦م اًميع ُمـ اًمٚمٌـ. (4)
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سْم٧ُم َُمَٕمُف طَمت ك اْٟمتَ  َب َوَذِ ٌََٕم٤ًم، وَمٌِْتٜم٤َم سمَِخـػْمِ ًَمْٞمَٚمـ٦ٍم.ُِمٜمَْٝم٤م َُم٤م َذِ ٤ًم َوؿِم  َيُ٘مـقُل  :ىَم٤مًَمـ٧ْم  َٝمْٞمٜم٤َم َري 

ٌَْحٜم٤َم طِملمَ  َص٤مطِمٌِل ـَٛم٦مً  َأظَمـْذِت  ًَمَ٘مدْ ، طَمِٚمٞمَٛم٦مُ  َي٤م َوَاهللِّ شَمْٕمَٚمِٛمل: َأْص ًَ ٤ٌَمَريَمـ٦مً  َٟم  :ىَم٤مًَمـ٧ْم  ،ُُم

َْرضُمـق إيّن  َوَاهللِّ: وَمُ٘مْٚم٧م  قَمَٚمْٞمَٝمـ٤م َومَحَْٚمتـف، َأشَمـ٤ميِن  ٌْـ٧مَوَريمِ  ظَمَرضْمٜمَـ٤م صُمـؿّ  :ىَم٤مًَمـ٧ْم .  َذًمِـَؽ  َٕ

ءٌ  قَمَٚمْٞمَٝمـ٤م َيْ٘مِدرُ  َُم٤م سم٤ِمًمّريْم٥ِم  ًَمَ٘مَٓمْٕم٧م وَمَقَاهللِّ، َُمِٕمل ـْ  َرْ  َصـَقاطِمٌِل إنّ  طَمّتـك مُخُـِرِهؿْ  ُِمـ

ـَ  ـ٧ْم ، قَمَٚمْٞمٜمَـ٤م اْرسَمِٕمـل َوحْيَـؽ، ُذَؤْي٥ٍم  َأيِب  اسْمٜم٦َمَ  َي٤م: زِم  ًَمَٞمِ٘مْٗم ًَ  يُمٜمْـ٧م اًّمتِـل َأشَم٤مَٟمـؽ َهـِذهِ  َأًَمْٞم

ـّ  وَمـ٠َمىُمقُل  ؟ قَمَٚمْٞمَٝمـ٤م َرضْم٧مظَم  ـَل  إهّنَـ٤م َوَاهللِّ سَمـغَم  :هَلُـ ـَ  ،ِهـَل  هَلِ .  ٤مً ؿَمـ٠ْمٟم هَلَـ٤م إنّ  َوَاهللِّ :وَمـَٞمُ٘مْٚم

ـْ  َُمٜم٤َمِزًَمٜم٤َم ىَمِدُْمٜم٤َم صُمؿّ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ـْ  ٤مً َأْرو َأقْمَٚمؿُ  َوَُم٤م ، ؾَمْٕمدٍ  سَمٜمِل سماَِلدِ  ُِم  َأضْمـَدَب  اهللّ َأْرضِ  ُِمـ

٤ٌَمقم َُمَٕمٜم٤َم سمِفِ  ىَمِدُْمٜم٤َم طِملمَ  قَمكَمّ  شَمُروُح  هَمٜمَِٛمل وَمَٙم٤مَٟم٧ْم  ،ُِمٜمَْٝم٤م ٌْٜمـ ٤مً ؿِم ـُب  وَمٜمَْحُٚمـ٥ُم  ، ٤مً ًُم  ، َوَٟمنْمَ

ُٚم٥ُم  َوَُم٤م ٤منٌ  حَيْ ًَ ـٍ  ىَمْٓمَرةَ  إْٟم ٌَ َٓ  ًَم عٍ  ذِم  جَيِـُدَه٤م َو ونَ  يَمـ٤منَ  طَمّتـك ،َضْ ـْ  اْلَـ٤مِضُ  ىَمْقُِمٜمَـ٤م ُِمـ

طُمـقا َوْيَٚمُٙمؿْ  :ًمُِرقْمَٞم٤مهِنِؿْ  َيُ٘مقًُمقنَ  ـ طَمْٞمـ٨ُم  اْهَ وُح   ٍ ،ُذَؤْيـ٥م َأيِب  سمِٜمْـ٧ِم  َراقِمـل ُح َيْنَ  وَمـؽَمُ

ـٍ  سمَِ٘مْٓمَرةِ  شَمٌِّض  َُم٤م ٤مً ضِمَٞم٤مقم َأهْمٜم٤َمُُمُٝمؿْ  ٌَ ٤ٌَمقم هَمٜمَِٛمل َوشَمُروُح  ،ًَم ٌْٜم ٤مً ؿِم ـْ  َٟمَتَٕمّرُف  َٟمَزْل  وَمَٚمؿْ ، ٤مً ًُم  ُِم

٤ٌَمسم َيِِم٥ّم  َويَم٤منَ  : َووَمَّمْٚمتف ؾَمٜمََت٤مهُ  َُمَْم٧ْم  طَمّتك َواخْلػَْمَ  اًمّزَي٤مَدةَ  اهللِّ ٌّفُ  َٓ  ٤مً ؿَم  ،اًْمِٖمْٚمـاَمنُ  َيِِم

ٌُْٚمغْ  وَمَٚمؿْ  ـُ  ُأُّمـفِ  قَمـغَم  سمِفِ  وَمَ٘مِدُْمٜم٤َم :ىَم٤مًَم٧ْم  . اً ضَمْٗمر ٤مً هُماَلُم يَم٤منَ  طَمّتك ؾَمٜمََتْٞمفِ  َي  َأطْمـَرُص  َوَٟمْحـ

 
ٍ
ء ـْ  َٟمَرى يُمٜم٤ّم عم٤َِم : ومِٞمٜم٤َم ُُمْٙمثِفِ  قَمغَم  َرْ  سُمٜمَـّل  ٧مشَمَريْمـ ًَمـقْ : هَل٤َم َوىُمْٚم٧م ،ُأُّمفُ  وَمَٙمّٚمْٛمٜم٤َم ، سَمَريَمتِفِ  ُِم

ـ٤م َٟمـَزْل  وَمَٚمـؿْ  :ىَم٤مًَمـ٧ْم  ؟َُمّٙمـ٦مَ ٤مَء َوسَمـ قَمَٚمْٞمـفِ  َأظْمَِمك وَم٢ميِّن  َيْٖمُٚمظَ  طَمّتك قِمٜمِْدي  َرّدشْمـفُ  طَمّتـك هِبَ

 (( اهـ.َُمَٕمٜم٤َم

 ُمـ اًمرو٤مقم٦م اؾمٛمف: قمٌداهلل سمـ ال٤مرث،  وؾمٚمؿ أخ قمٚمٞمف  اهلل  ًمف صغم  ويم٤من 

                                                 

 (.1/316)اًمروض إٟمػ  (1)
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ــ٦موًمـف صـغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمـٚمؿ يمـذًمؽ اظمتــ٤من ُمــ اًمروـ٤مقم٦م:  ًَ  و، اْلَــ٤مِرث سمِٜمْـ٧م ُأَٟمْٞم

ْٞماَمء اَم  :هَل٤َم َوُيَ٘م٤مل، اْل٤َمِرث سمِٜم٧ْم اًمِم  ـ ظِمَذاَُم٦م َواؾْمٛمَٝم٤م َي٤مء سمَِٖمػْمِ  اًمِم   َووَمـْتح اخْلَـ٤مء سمَِٙمْنِ

ال ٞمؿِ  ضِمَداَُم٦م َيُ٘مقل َوسَمْٕمْمٝمؿْ ، َٛمَتلْمِ اعْمُْٕمجَ  اًمذ  ال سم٤ِمجْلِ  َيُ٘مـقل َوسَمْٕمْمـٝمؿْ ، اعْمُْٝمَٛمَٚمـ٦م َواًمـد 

  طُمَذاوَم٦م
ِ
ال اعْمُْٝمَٛمَٚم٦م سم٤ِمْل٤َمء ًَمِـػ َوسَمْٕمـد اعْمُْٕمَجَٛم٦م َواًمذ  ْٕ ، وىمـد أؾمـٚمٛم٧م، ووصـٚمٝم٤م وَمـ٤مء ا

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ سمّمـٚم٦م، وهـل اًمتـل يم٤مٟمـ٧م حتْمـٜمف صـغم اهلل قمٚمٞمـف 

يمف.  وؾمٚمؿ ُمع أُمف وشمقرِّ

 :فائدة 

اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم إؾمالم اًمًٞمدة طمٚمٞمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وزوضمٝم٤م 

 َصغم   َوُأُّمفوأوٓده٤م، واًمّمحٞمح: أهنؿ أؾمٚمٛمقا مجٞمٕم٤ًم، ىم٤مل ذم )قمقن اعمٕمٌقد(: ))

ـْ  َوؾَمٚم ؿَ  اهلل قَمَٚمْٞمفِ  َو٤مقَم٦م ُِم ٦م طَمِٚمٞمَٛم٦م اًمر  ْٕمِدي   ً  قَمٜمْفُ  َوَرَوْت  ْٞمفِ إًِمَ  َوضَم٤مَءْت  َأؾْمَٚمَٛم٧ْم  اًم

 (( اهـ.َوؾَمٚم ؿَ  اهلل قَمَٚمْٞمفِ  َصغم  

وذم )ذح اهلٛمزي٦م( ًمٚمِمٞمخ اسمـ طمجر: ))وُمـ ؾمٕم٤مدهت٤م، يٕمٜمل: طمٚمٞمٛم٦م 

 شمقومٞم٘مٝم٤م ًمإلؾمالم هل وزوضمٝم٤موسمٜمقه٤م، وهؿ قمٌداهلل واًمِمٞمام وُأٟمٞم٦ًم(( اهـ.

اًمؽميمل وىمد اًم ػ ال٤مومظ قمالء اًمديـ ُمٖمٚمٓم٤مي سمـ ىمٚمٞمح سمـ قمٌداهلل اًمٌٙمجري 

هـ(، أًم ػ يمت٤مسم٤ًم ذم إؾمالم 762هـ(، وشمقذم ؾمٜم٦م )689اعمٍمي اًمذي وًمد ؾمٜم٦م )

 اًمًٞمدة طمٚمٞمٛم٦م أؾمامه: ))اًمتحٗم٦م اجلًٞمٛم٦م إلؾمالم طمٚمٞمٛم٦م((.

 

                                                 

 (.8/243)قمقن اعمٕمٌقد  (1)

 (.1/151) ٚمٌٞم٦ماٟمٔمر: اًمًػمة ال (2)
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 أسمق روىُم٤م يدل قمغم إؾمالم زوضمٝم٤م طمٞم٨م ىم٤مل: )) وذيمر ذم )اًمًػمة الٚمٌٞم٦م(

ـِ  قمـ صحٞمح سمًٜمد داود ُف سَمَٚمَٖمفُ  قُمَٛمَر سْم ٤مِئ٥ِم َأٟم   ً َأن  َرؾُمقَل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف )) اًم

َؿ يَم٤مَن ضَم٤مًمًِ َو٤مقَم٦ِم وَمَقَوَع ًَمُف سَمْٕمَض صَمْقسمِِف  ٤مً َوؾَمٚم  ـْ اًمر  ٌََؾ َأسُمقُه ُِم ُف سَملْمَ وَ وَم٠َمىْم ًَ َأضْمَٚم

  ((.َدْيفِ يَ 

 ي١ميد وهق، اًمٜمٌل ووم٤مة سمٕمد أؾمٚمؿ إٟمام ال٤مرث أن سمٚمٖمٜمل: إؾمح٤مق اسمـ وقمـ

 .اهـ اًمّمح٤مسم٦م ذم أًمػ ممـ يمثػم ال٤مرث يذيمر مل: سمٕمْمٝمؿ ىمقل

 صغم اهلل رؾمقل قمغم ىمدم هذا ال٤مرث أن» :روي ُم٤م فم٤مهر ًمألول يدل: أىمقل

 طم٤مرث ي٤م شمًٛمع أو :ىمريش ًمف وم٘م٤مًم٧م ش قمٚمٞمف اًم٘مرآن ٟمزول سمٕمد سمٛمٙم٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 هلل وأن اًم٘مٌقر، ذم ُمـ يٌٕم٨م اهلل أن يزقمؿ: ىم٤مًمقا ي٘مقل؟ وُم٤م: وم٘م٤مل اسمٜمؽ؟ ي٘مقل ُم٤م

 ُمـ إطمدامه٤م ذم يٕمذب أي: أـم٤مقمف ُمـ ومٞمٝمام ويٙمرم قمّم٤مه، ُمـ ومٞمٝمام يٕمذب داريـ

 أُمرٟم٤م، ؿمت٧م وم٘مد اجلٜم٦م، وهل أـم٤مقمف ُمـ إظمرى ذم ويٙمرم اًمٜم٤مر، وهل قمّم٤مه

 أٟمؽ ويزقمٛمقن يِمٙمقٟمؽ وًم٘مقُمؽ، ًمؽ ُم٤م سمٜمل، أي :وم٘م٤مل وم٠مشم٤مه مج٤مقمتٜم٤م، وومرق

 ًمف وم٘م٤مل» وٟم٤مر ضمٜم٦م إمم يّمػمون صمؿ اعمقت سمٕمد يٌٕمثقن، اًمٜم٤مس أن أي: يمذا شم٘مقل

 ي٤م اًمٞمقم ذًمؽ يم٤من ىمد وًمق ذًمؽ، أزقمؿ أٟم٤م» ًمٗمظ وذم شذًمؽ أىمقل أٟم٤م ٟمٕمؿ، اهلل رؾمقل

 وطمًـ ذًمؽ سمٕمد ال٤مرث وم٠مؾمٚمؿ شاًمٞمقم طمديثؽ أقمّرومؽ طمتك سمٞمدك وممظمذنّ  أسم٧م

 مل ىم٤مل ُم٤م ومٕمرومٜمل سمٞمدي اسمٜمل أظمذ ًمق: أؾمٚمؿ طملم ي٘مقل يم٤من وىمد أي: إؾمالُمف

 ذًمؽ يّمدق سمٕمد ىمقًمف ي٘م٤مل ىمد  ٕٟمف فم٤مهر، ىمٚمٜم٤م  وإٟمام اجلٜم٦م، يدظمٚمٜمل طمتك يرؾمٚمٜمل
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 ......................... َاتت أَ٘ آ١َٓ بٓت ٖٚب, ..ٚغيا بًؼ َٔ ايعُس ضت ضٓري
 اًمنمح  

  (( اهـ. طمٞم٤مشمف ذم أؾمٚمؿ أٟمف قمغم ذًمؽ ذم ًم٦مدٓ ومال، ووم٤مشمف سمٕمد سمام

وىمد يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حي٥م أُمف طمٚمٞمٛم٦م ويقده٤م ويٙمرُمٝم٤م 

ُمع أسمٞمف ُمـ اًمرو٤مقم٦م ال٤مرث وأوٓدهؿ، وقمٜمدُم٤م ضم٤مءشمف يقم طمٜملم ُمع أسمٞمف وأظمقه 

ُمـ اًمرو٤مقم٦م.. ىم٤مم هلؿ وأيمرُمٝمؿ وسمًط هلؿ ردائف ًمٞمجٚمًقا قمٚمٞمف، ومٗمل الدي٨م 

ـِ ٘مدم قمـ اعمت ُف سَمَٚمَٖمفُ  قُمَٛمَر سْم ٤مِئ٥ِم َأٟم   ً َؿ يَم٤مَن  اهللُ َصغم   اهللَ َأن  َرؾُمقَل : ))اًم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

َو٤مقَم٦مِ  ،ضَم٤مًم٤ًِمً  ـْ اًمر  ٌََؾ َأسُمقُه ُِم ُف  ،وَمَ٘مَٕمَد قَمَٚمْٞمفِ  ،وَمَقَوَع ًَمُف سَمْٕمَض صَمْقسمِفِ  ،وَم٠َمىْم ٌََٚم٧ْم ُأُمُّ صُمؿ  َأىْم

َو٤مقَم٦مِ  ـْ اًمر  ظَمرِ وَمَقَو  ،ُِم ْٔ ـْ ضَم٤مٟمٌِِِف ا ٧ْم قَمَٚمْٞمفِ  ،َع هَل٤َم ؿِمؼ  صَمْقسمِِف ُِم ًَ ٌََؾ َأظُمقُه  ،وَمَجَٚم صُمؿ  َأىْم

َو٤مقَم٦مِ  ـْ اًمر  ُف سَملْمَ َيَدْيفِ  ،َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهللِوَمَ٘م٤مَم ًَمُف َرؾُمقُل  ،ُِم ًَ (( أظمرضمف وَم٠َمضْمَٚم

 أسمق داود.

سمجٚمقؾمف سملم يديف ضمٚمقؾمف ُم٘م٤مسمٚمف،  ىم٤مل ذم )اًمًػمة الٚمٌٞم٦م(: ))وًمٕمؾ اعمراد

وطمٞمٜمئٍذ ومٗم٤مقمؾ ضمٚمس اًمٜمٌُل، ووٛمػم يديف راضمع ٕظمٞمف، أي: ىم٤مم قمـ حمؾ ضمٚمقؾمف 

قمغم اًمثقب وأضمٚمس أظم٤مه قمغم اًمثقب ُمٙم٤مٟمف، وضمٚمس ىم٤ٌمًم٦م أظمٞمف: ومٕمؾ ذًمؽ ًمٞمٙمقن 

 أظمقه هق وأسمقه مجٞمٕم٤ًم قمغم اًمثقب، واهلل أقمٚمؿ(( اهـ.

ًِّ ؽمـكم.. موسمً أمف ف وؾمٚمؿ )( رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞموظمو زمؾغ) مـ ايمعؿر ؽم

( اًمزهري٦م، وىمٞمؾ: إهن٤م شمقومٞم٧م وقمٛمره أرسمع ؾمٜملم، وىمٞمؾ: مخس آمـي زمـً وهى

ؾمٜملم، وىمٞمؾ: ؾمٌع ؾمٜملم، وىمٞمؾ: صمامن ؾمٜملم، وىمٞمؾ: شمًع ؾمٜملم، وىمٞمؾ: اصمٜم٤م قمنم 

 اًمٕمنميـ ؾمٜم٦م، يمام  ذم طمدود   شمقومٞم٧م  أي٤مم، ويم٤من قمٛمره٤م طملم وقمنمة  ؾمٜم٦م وؿمٝمرًا 

                                                 
 (.1/151)اًمًػمة الٚمٌٞم٦م  (1)

 (.1/152)اًمًػمة الٚمٌٞم٦م  (2)
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 , ........................ؾهؿً٘ عُ٘ ايػكٝل أبٛ رايب ,ت ددٙ عبد اغياًبثِ َا
 اًمنمح  

أؾمٚمٗمٜم٤م، وقمغم اًم٘مقل إول  وهق أن قمٛمره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾم٧مُّ ؾمٜملم.. يٙمقن 

 ُمقهت٤م ىمٌؾ اهلجرة سمثامن وأرسمٕملم ؾمٜم٦م.

 (، واًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمث٤مُمٜم٦م ُمـشمؿ موت صمده فمبداظمطؾى)

قمٛمره، وىمٞمؾ: إن أُمف شمقومٞم٧م وهق ذم اًمث٤مُمٜم٦م يمام أؾمٚمٗمٜم٤م، وشمقذم ضمده سمٕمد ذًمؽ سمًٜم٦م 

 وَأطَمَد قمنم ؿمٝمرًا، ؾمٜم٦م شمًع ُمـ قم٤مم اًمٗمٞمؾ.

( واؾمـٛمف قمٌـد فمؿف ايمرؼقؼ أزمق ؿمويمـى( سمٕمد ُمقت ضمده قمٌداعمٓمٚم٥م )همؽػؾف) 

ُمٜم٤مف، ويم٤من قمٌداعمٓمٚم٥م ىمٌـؾ ووم٤مشمـف ىمـد أوصـ٤مه سمـذًمؽ: ًمٙمـقن أسمـق ـم٤مًمـ٥م ؿمـ٘مٞمؼ 

أيب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٢من قمٌداهلل وأسم٤م ـم٤مًم٥م واًمزسمػم وقمٌد اًمٙمٕم٦ٌم قمٌداهلل 

٤مء، أُمٝمؿ هل: وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قمٛمرو سمـ قم٤مئذ سمــ خمـزوم سمــ ُمـرة  أسمٜم٤مء قمٌداعمٓمٚم٥م أؿم٘م 

 سمـ يمٕم٥م.

ـ  أسمقـم٤مًم٥م قمغم اًمٜمٌـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ طمٜمـقه قمـغم أوٓده اًمّمـٖم٤مر  ومح

غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ويم٤من يٕمٔمِّٛمف، وًمف وأيمثر، وىمد يّمٓمحٌف ُمٕمف، وجيٚمًف سمجٜمٌف ص

ومٞمف اقمت٘م٤مد قمٔمٞمؿ، وم٘مد أظمرج اسمـ قم٤ًميمر قمـ ضمٚمٝمٛم٦م سمـ قمرومٓم٦م ىم٤مل: ىمـدُم٧م ُمٙمـ٦م 

وهؿ ذم ىمحط، وم٘م٤مًم٧م ىمريش: ي٤م أسم٤م ـم٤مًم٥م أىمحط اًمقادي، وأضمذب اًمٕمٞمـ٤مل، ومٝمٚمـؿ  

 –وهق رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ  –وم٤مؾمتًؼ، ومخرج أسمق ـم٤مًم٥م وُمٕمف همالم 

٧م قمٜمٝم٤م ؾمح٤مسم٦م، وطمقًمف أهمٞمٚمٛم٦م، وم٠مظمذه أسمـق ـم٤مًمـ٥م وم٠مًمّمـؼ فمٝمـره يم٠مٟمف ؿمٛمس دمٚم  

 ه٤مهٜم٤م  ُمـ  اًمًح٤مب  ىمزقم٦م، وم٠مىمٌؾ  ذم اًمًامء   سم٢مصٌٕمف، وُم٤م اًمٖمالم  سم٤مًمٙمٕم٦ٌم، وٓذ 

                                                 

 (.1/55) (ٓسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس)اٟمٔمر: قمٞمقن إصمر  (1)
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........................................................................................ 
 اًمنمح  

ٟمٗمجـر ًمـف اًمـقادي، وأظمْمـ٥م اًمٜمـ٤مدي واًمٌـ٤مدي، وذم ذًمـؽ وه٤مهٜم٤م، واهمـدودق، وا

 ي٘مقل أسمق ـم٤مًم٥م:

ــَ٘مك اًْمَٖمــاَمُم سمَِقضْمِٝمــفِ  ًْ َت ًْ  َوَأسْمــَٞمَض ُي

 

 صمِـــاَمُل اًْمَٞمَتـــ٤مَُمك قِمّْمـــَٛم٦ٌم ًمأِْلََراُِمـــؾِ 

 واًمثامل سم٤مًمٙمن: هق اعمٚمج٠م.    

 وُمٕمٜمك قمّمٛم٦م ًمألراُمؾ: أي يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمْمٞم٤مع.

 اًمٜم٤ًمء، واؾمتٕمامًمف سم٤مًمٜم٤ًمء أيمثر.وإراُمؾ هؿ: اعم٤ًميملم ُمـ اًمرضم٤مل و

ٌْدِ وقمـ  ـِ  قَم ـِ سْم مْحَ ـْ َأسمِٞمِف ىَم٤مَل  اًمر  ـِ ِديٜم٤َمٍر قَم ٌِْد اهلل سْم ـَ قُمَٛمرَ )) :قَم  ؾَمِٛمْٕم٧ُم اسْم

  :َيَتَٛمث ُؾ سمِِِمْٕمِر َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم 

ــَ٘مك اًْمَٖمــاَمُم سمَِقضْمِٝمــفِ  ًْ َت ًْ  َوَأسْمــَٞمَض ُي

 

ــ ــَٛم٦ٌم ًمأِْلََراُِم ــ٤مَُمك قِمّْم ــاَمُل اًْمَٞمَت  ((.ؾِ صمِ

ـُ مَحَْزةَ   ـْ َأسمِٞمفِ  :َوىَم٤مَل قُمَٛمُر سْم ٌ قَم صَمٜم٤َم ؾَم٤ممِل ٤مقِمِر َوَأَٟم٤م )) :طَمد  اَم َذيَمْرُت ىَمْقَل اًمِم  ُرسم 

ِلِّ َصغم   ِ٘مل وَماَم َيٜمِْزُل طَمت ك جَيِٞمَش يُمؾُّ ُِمٞمَزاٍب  اهلُلَأْٟمُٔمُر إمَِم َوضْمِف اًمٜمٌ  ًْ َت ًْ َؿ َي  :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

تَ  ًْ ــَ٘مك اًْمَٖمــاَمُم سمَِقضْمِٝمــفِ َوَأسْمــَٞمَض ُي ًْ 

 

 صمِـــاَمُل اًْمَٞمَتـــ٤مَُمك قِمّْمـــَٛم٦ٌم ًمأِْلََراُِمـــؾِ 

 (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.َوُهَق ىَمْقُل َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ وَ  ٌَْٞم٧ِم َوَأسُمق سَمْٙمٍر َريِضَ : ))قَمٜمَْٝم٤م اهلُلقَم ٤َم مَتَث َٚم٧ْم هِبََذا اًْم قَمٜمُْف  اهلُلَأهن 

 :َيْ٘ميِض 

َ٘مك اًْمَٖماَمُم سمَِقضْمِٝمفِ َوَأسْمَٞمَض   ًْ َت ًْ  َرسمِٞمُع اًْمَٞمَت٤مَُمك قِمّْمَٛم٦ٌم ًمأِْلََراُِمؾِ   ُي

 .((قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهلُلَصغم   اهللَِذاَك َواهلل َرؾُمقُل  :قَمٜمْفُ  اهللُ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر َريِضَ 

                                                 

 (.35اٟمٔمر: إٟمقار اعمحٛمدي٦م ) (1)
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ٚؿيٗست ي٘ ؾًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؼي أٜاّ ؾباٙ ع٬َات نجري٠, تدٍ ع٢ً أْ٘ 

 , ..............................................................ي٘ غإٔ عـيِٝضٝهٕٛ 
 اًمنمح  

 أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.

ـِ  قُمَٛمرَ وقمـ  ـِ قُمَٛمرَ  سْم ٌِْد اهلل سْم ـِ قَم ـْ َأسمِٞمِف ىَم٤مَل  مَحَْزَة سْم ٌ قَم صَمٜم٤َم ؾَم٤ممِل اَم : ))طَمد  ُرسم 

٤مقِمِر َوَأَٟم٤م َأْٟمُٔمُر إِ  َؿ قَمغَم اعْمِٜمؼَْمِ  اهللُ َصغم   اهللِ مَم َوضْمِف َرؾُمقِل َذيَمْرُت ىَمْقَل اًمِم  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

ِ٘مل ًْ َت ًْ ٤مقِمرِ  ،وَماَم َيٜمِْزُل طَمت ك جَيِٞمَش يُمؾُّ ُِمٞمَزاٍب  ،َي  :َوَأْذيُمُر ىَمْقَل اًمِم 

ــَ٘مك اًْمَٖمــاَمُم سمَِقضْمِٝمــفِ  ًْ َت ًْ  َوَأسْمــَٞمَض ُي

 

 صمِـــاَمُل اًْمَٞمَتـــ٤مَُمك قِمّْمـــَٛم٦ٌم ًمأِْلََراُِمـــؾِ 

 (( أظمرضمف أمحد واسمـ ُم٤مضم٦م.َوُهَق ىَمْقُل َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  

وشمقذم قمٛمف أسمق ـم٤مًم٥م ذم اًمًٜم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٌٕمث٦م ىمٌؾ هجرشمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ سمثالث ؾمٜملم، طمٞم٨م أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم٤ممل طُمٌس هق وأهؾ سمٞمتف سم٤مًمِمٕم٥م 

م ؾمٜم٦م ؾمٌع ُمـ اًمٌٕمث٦م، ودام طمًٌٝمؿ وطمّم٤مرهؿ سم٤مًمِمٕم٥م صمالث  ذم هالل حمر 

ؾمٜمقات، وظمرج صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ الّم٤مر وًمف شمًع وأرسمٕمقن ؾمٜم٦م، وسمٕمد 

ذًمؽ سم٠مؿمٝمر ُم٤مت قمٛمف أسمق ـم٤مًم٥م، وًمف ؾمٌع وصمامٟمقن ؾمٜم٦م، وىمد سمٚمغ صغم اهلل قمٚمٞمف 

 وؾمٚمؿ آٟمذاك شمًٕم٤ًم وأرسمٕملم ؾمٜم٦م وصمامٟمٞم٦م أؿمٝمر وأطمد قمنم يقُم٤ًم.

سمدل فمعم أكف وـمفرت يمف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ دم أيوم صبوه فمالموت ىمثغمة، )

(، وهذه اًمٕمالُم٤مت هل ُمـ ظمقارق اًمٕم٤مدات، وشمًٛمك ؽمقؽقن يمف ؾملن فمظقؿ

 إره٤مص٤مت: ٕن ظمقارق اًمٕم٤مدات شمٜم٘مًؿ إمم ؾمت٦م أىم٤ًمم، وهل:

: وهل أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة يٓمٝمره اهلل شمٕم٤ممم قمغم يد ٟمٌل أو اإلرهوصوت .1

 رؾمقل ىمٌؾ أن ُيٌٕم٨م.

                                                 

 (.48اٟمٔمر: إٟمقار اعمحٛمدي٦م ) (1)
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: وهل أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة ُم٘مرون سمدقمقى اًمٜمٌقة، أي: ئمٝمره اهلل اظمعجزة .2

 قمغم يد ٟمٌل أو رؾمقل سمٕمد اًمٌٕمث٦م.

 وىمد اقمتؼم اعمح٘م٘مقن ذم اعمٕمجزة صمامٟمٞم٦م ىمٞمقد طمتك شمًٛمك ُمٕمجزة، وهل:

عم٤مء ُمـ سمـلم أصـ٤مسمٕمف صـغم اهلل يم٤مًم٘مرآن، أو ومٕماًل يمٜمٌع ا : أن شمٙمقن ىمقًٓ إول

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو شمريم٤ًم يمٕمدم إطمراق اًمٜم٤مر ًمًٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم. وم٠مُمـ٤م 

ــدرة.. ومٚمٞمًــ٧م  –اًمّمــٗم٦م اًم٘مديٛمــ٦م  ــ٦م صــدىمل أن اهلل ُمتّمــػ سم٤مًم٘م ــ٤مل: آي ــام إذا ىم يم

 سمٛمٕمجزة.   

: أن شمٙمقن ظم٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة، واًمٕم٤مدة ُم٤م درج قمٚمٞمـف اًمٜمـ٤مس واؾمـتٛمروا ُمـرة ايمثوين

أظمرى، ومٖمػم اخل٤مرق ًمٞمس سمٛمٕمجزة، يمام ًمق ىم٤مل: آي٦م صدىمل أن شمٓمٚمـع اًمِمـٛمس سمٕمد 

 ُمـ اعمنمق وشمٖمرب ُمـ اعمٖمرب.

: أن شمٙمقن قمغم يد ُمدقمل اًمٜمٌقة أو اًمرؾم٤مًم٦م، ومتخرج اًمٙمراُمـ٦م واعمٕمقٟمـ٦م ايمثويمٌ

 وآؾمتدراج وهمػمه٤م.

: أن شمٙمــقن ُم٘مروٟمــ٦م سمــدقمقة اًمٜمٌــقة أو اًمرؾمــ٤مًم٦م طم٘مٞم٘مــ٦م، أو طمٙمــاًم سمــ٠من ايمرازمــع

ـ يًػم، ومٞمخرج سمذًمؽ اإلره٤مص، وهق ُم٤م يم٤من ىمٌـؾ اًمٜمٌـقة أو اًمرؾمـ٤مًم٦م شم٠مظمرت زُم

شم٠مؾمٞم٤ًًم هل٤م، يم٢مفمالل اًمٖمامم ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م، أو يمٔمٝمقر اًمٜمـقر 

 ذم ضمٌلم أسمٞمف قمٌداهلل.

: أن شمٙمقن ُمقاوم٘م٦م ًمٚمـدقمقى، ومخـرج اعمخـ٤مًمػ هلـ٤م، يمـام إذا ىمـ٤مل: آيـ٦م اخلومس

 ٌؾ.صدىمف اٟمٗمالق اًمٌحر، وم٤مٟمٗمٚمؼ اجل
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سم٦م، يمام إذا ىمـ٤مل: آيـ٦م صـدىمل ايمسودس سم٦م ًمف، ومخرضم٧م اعمٙمذِّ : أن ٓ شمٙمقن ُمٙمذِّ

ٟمٓمؼ هذا اجلامد، ومٜمٓمؼ اجلامد سم٠مٟمف ُمٗمؽٍم يمّذاب، سمخالف ُم٤م إذا ىم٤مل: آي٦م صدىمل ٟمٓمؼ 

اب.. ومال قمـؼمة سم٘مقًمـف أي: ه ذا اإلٟم٤ًمن اعمٞم٧م وإطمٞم٤مؤه وم٠مطمٞمل، وٟمٓمؼ سم٠مٟمف ُمٗمؽم يمذ 

اعمٞم٧م، واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام.. أن اجلامد ٓ اظمتٞم٤مر ًمف ومٙم٤من شمٙمذيٌف ُمٕمتـؼم: ٕٟمـف أُمـر إهلـل، 

واإلٟم٤ًمن ًمف اظمتٞم٤مر ومٚمؿ يٕمتؼم شمٙمذيٌف إذ أٟمف ىمد خيت٤مر اًمٙمٗمر قمغم اإليامن ويٙمٗمر هبـذا 

 اًمٜمٌل.

ٕمذر ُمٕم٤مروتف، ومخرج سمذًمؽ اًمًحر، وُمٜمف اًمِمٕمٌذة وهل ظمٗمـ٦م : أن شمتايمسوزمع

ذم اًمٞمد، يرى أن هل٤م طم٘مٞم٘م٦م وٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م، واًمًحر ًمٞمس ُمـ اخلـقارق: ٕٟمـف ُمٕمتـ٤مد 

 قمٜمد شمٕم٤مـمل أؾم٤ٌمسمف.

: أن ٓ شمٙمقن ذم زُمـ ٟم٘مض اًمٕم٤مدة، أي: زُمـ شمٜم٘مض ومٞمف اًمٕم٤مدة وشمٔمٝمـر ايمثومـ

٤م، وظمرج أيْم٤ًم ُم٤م ي٘مع ُمـ ظمقارق اًمٕم٤مدات أصاًل، يمزُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب

 اًمدضم٤مل، يم٠مُمره ًمٚمًامء ومتٛمٓمر، وًمألرض ومتٜم٧ٌم.

وهل أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة ئمٝمره اهلل قمغم يد قمٌد ص٤مًمح فم٤مهر ايمؽرامي:  .3

اًمّمالح، همػم ُم٘مرون سمدقمقى اًمٜمٌقة، وذًمؽ يمقضمقد وم٤ميمٝم٦م اًمّمٞمػ ذم وىم٧م 

ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  چ  اًمِمت٤مء واًمٕمٙمس ًمًٞمدشمٜم٤م ُمريؿ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: .

 حئمئ     جئ   ی  ی    ی    ی   ىئ    ىئ  ىئ ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ      ۈئ

 

                                                 

 (.311-299اٟمٔمر: خمتٍم ذح  اًمٌٞمجقري قمغم ضمقهرة اًمتقطمٞمد ) (1)
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آل } چىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج 

 .{٣٩عًراٌ: 

ٚمٕم٤مدة ئمٝمره اهلل قمغم يد ؿمخص وم٤مؾمؼ، وهق أُمر ظم٤مرق ًمآؽمتدراج:  .4

ويٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ فمٝمقر ذًمؽ اؾمتدراضمف وظمديٕمتف واعمٙمر سمف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .{٤٤انمهى: } چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  چ 

وهل أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة ئمٝمره اهلل قمغم يد وم٤مؾمؼ شمٙمذي٤ًٌم ًمف، يمام  اإلهوكي: .5

لم أقمقر ًمتؼمأ.. ومَٕمٛمٞم٧م اًمّمحٞمح٦م، وىمع عمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب، وم٢مٟمف ُمًح قمغم قم

 وشمٗمؾ ذم سمئر ًمٞمٙمقن ُم٤مؤه٤م قمذسم٤ًم.. ومٖم٤مرت اعمٞم٤مه اًمتل يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م.

وهل أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة ئمٝمره اهلل قمغم يد اًمٕمقام ُمـ اًمٜم٤مس  اظمعقكي: .6

ة.  ختٚمٞمّم٤ًم هلؿ ُمـ اًمِمد 

فمٝمرت ًمف ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م قمالُم٤مت يمثػمة يمام ىم٤مل  ومرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

الٌٞم٥م قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمًلم الٌٌم ذم ُمقًمف: ))وفمٝمرت ًمف ىمٌؾ اًمٜمٌقة  اإلُم٤مم

 واًمرؾم٤مًم٦م إره٤مص٤مت، هل قمغم ٟمٌقشمف ورؾم٤مًمتف ُمـ أىمقى اًمٕمالُم٤مت((.

ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م ىمد ُمر  ذيمره مم٤م ضمرى ًمف ُمع أُمف ُمـ اًمرو٤مقم٦م طمٚمٞمٛم٦م اًمًٕمدي٦م ريض 

ػمة، وشمٔمٚمٞمؾ اًمٖمامم، ، وُمٜمٝم٤م: ىمّم٦م سمحاهلل قمٜمٝم٤م،  وىمقل اًمٞمٝمقد قمٜمدُم٤م رأوه ذم اعمديٜم٦م

وشمٙمثػم اًم٘مٚمٞمؾ، وسمرئ اًمٕمٚمٞمؾ، وشمًٚمٞمؿ الجر، وُم٤م طمّمؾ ًمف يقم ُمقًمده ُمـ مخقد 

ٟم٤مر وم٤مرس اًمتل هل٤م أًمػ قم٤مم مل ختٛمد، واًمٜمقر اًمذي فمٝمر ُٕمف طمتك رأت ىمّمقر 

٧ًم إصٜم٤مم، وؾم٘مٓم٧م ذاوم٤مت يمنى، وهمػمه٤م ُمـ اإلره٤مص٤مت  اًمِم٤مم، وُٟمٙمِّ

 اعمذيمقرة ذم يمت٥م اًمًػمة.
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 ....... أزبعري ض١ٓ أْصٍ اهلل عًٝ٘ بٛاضا١ ا٭َري درٌٜ عًٝ٘ ٚضًِ ؾًُا بًؼ
 اًمنمح  

أرزمعكم ؽمـي.. أكزل اهلل فمؾقف زمقاؽمطي إمكم ( صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )همؾام زمؾغ) 

( اًمقطمَل، ويمّٚمٗمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م، وأظمؼمه أٟمف رؾمقل اهلل إمم اًمٕم٤معملم، صمػميؾ فمؾقف ايمسالم

ٌ ٤مٍس َريِضَ ومَ  ـِ قَم ـْ اسْم َؿ  اهللُ َصغم   اهللِسُمِٕم٨َم َرؾُمقُل : ))قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل  اهلُل َٕم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

َْرسَمِٕملَم ؾَمٜم٦َمً  َة ؾَمٜم٦ًَم ُيقطَمك إًَِمْٞمفِ  ،ِٕ ٦َم صَماَلَث قَمنْمَ ْجَرةِ  ،وَمَٛمُٙم٨َم سمَِٛمٙم  وَمَٝم٤مضَمَر  ،صُمؿ  ُأُِمَر سم٤ِمهْلِ

ـُ صَماَلٍث َوؾِمتِّلمَ  ،قَمنْمَ ؾِمٜملِمَ   (( أظمرضمف اًمٌخ٤مريَوَُم٤مَت َوُهَق اسْم

 واعمِمٝمقر أن سمٕمثتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم رأس إرسمٕملم، وىمٞمؾ همػم ذًمؽ.

٤ٌَمِهكِمُّ ىم٤مل   ـَ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل : َٟم٤مومٌِع َأسُمق هَم٤مًم٥ٍِم اًْم ـُ ِزَي٤مٍد  :ؿَمِٝمَد َأَٟمَس سْم وَمَ٘م٤مَل اًْمَٕماَلُء سْم

ضَم٤مِل يَم٤مَن  :اًْمَٕمَدِويُّ  ُـّ َأيِّ اًمرِّ َؿ إِْذ سُمِٕم٨َم  اهلُلَصغم   اهللَِٟمٌِلُّ َي٤م َأسَم٤م مَحَْزَة ؾِم  ؟قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

ـَ َأْرسَمِٕملَم ؾَمٜم٦َمً   . أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.ىَم٤مَل اسْم

 سملم اعمِمٝمقر هق وهذاىم٤مل ذم )اًمًػمة الٚمٌٞم٦م( سمٕمد أن ؾم٤مق طمدي٨م أٟمس هذا: ))

 قمنمة سمزي٤مدة :وىمٞمؾ ،يقم سمزي٤مدة :وىمٞمؾ ،سم٤مٕصمر واًمٕمٚمؿ اًمًػم، أهؾ ُمـ اجلٛمٝمقر

 ُم٤م ؿمذوذاً  ُمٜمف وأيمثر ؿم٤مذ، وهق ؾمٜمتلم، سمزي٤مدة :وىمٞمؾ ،ؿمٝمريـ سمزي٤مدة :وىمٞمؾ ٤مم،أي

 (( اهـ.ؾمٜملم مخس سمزي٤مدة إٟمف :ىمٞمؾ وُم٤م ؾمٜملم، صمالث سمزي٤مدة إٟمف :ىمٞمؾ

ويم٤من ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م يرى اًمرؤي٦م اًمّم٤مل٦م، ومٙم٤من ٓ يرى ذم اعمٜم٤مم رؤي٦م.. إٓ 

 قمٚمٞمف  ُم٤م ٟمزل سمف  ن أول٤مويماًمقطمل،   سمٕمده٤م ٟمزل قمٚمٞمف ضم٤مءت ُمثؾ ومٚمؼ اًمّم٤ٌمح، صمؿ 

 

 

                                                 

 (.1/369)ٚمٌٞم٦م اًمًػمة ال (1)
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ  قٛي٘ تعازي:

 .{٥ – ١انعهك: } چڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    
 اًمنمح  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ ومقيمف سمعولم: ) 

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ُأمِّ (، ومَ {٥ – ١: انعهك} چڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ     َٕم

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  ٤مقَمٜمْٝمَ  اهلُلَريِضَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ُل َُم٤م سُمِدَئ سمِِف َرؾُمقُل : َأهن  َؿ  اهللُ َصغم   اهللِ َأو  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

٤مِل٦َُم ذِم اًمٜم ْقمِ  ْؤَي٤م اًمّم  ـْ اًْمَقطْمِل اًمرُّ َٓ َيَرى ُرْؤَي٤م ،ُِم ٓ  ضَم٤مَءْت ُمِ  ..وَمَٙم٤مَن  ْثَؾ وَمَٚمِؼ إِ

ٌِْح  ٥ٌَِّم إًَِمْٞمِف اخْلاََلءُ  ،اًمّمُّ   ،صُمؿ  طُم
ٍ
ُٚمق سمَِٖم٤مِر طِمَراء ٌُُّد  ،وَمَٞمَتَحٜم ٨ُم ومِٞمفِ ،َويَم٤مَن خَيْ َوُهَق اًمت َٕم

ُد ًمَِذًمَِؽ  ٌَْؾ َأْن َيٜمِْزَع إمَِم َأْهِٚمِف َوَيَتَزو  َٞم٤مزِمَ َذَواِت اًْمَٕمَدِد ىَم صُمؿ  َيْرضِمُع إمَِم ظَمِدجَي٦َم  ،اًمٚم 

ُد عمِِْثِٚمَٝم٤مومَ    ،َٞمَتَزو 
ٍ
 :ىَم٤مَل  ،اىْمَرأْ  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَج٤مَءُه اعْمََٚمُؽ ، طَمت ك ضَم٤مَءُه اْلَؼُّ َوُهَق ذِم هَم٤مِر طِمَراء

 :وَمَ٘م٤مَل  ،صُمؿ  َأْرؾَمَٚمٜمِل ،وَمَٖمٓم ٜمِل طَمت ك سَمَٚمَغ ُِمٜمِّل اجْلَْٝمدَ  ،وَم٠َمظَمَذيِن )) :ىَم٤مَل  ،َُم٤م َأَٟم٤م سمَِ٘م٤مِرئٍ 

 ،صُمؿ  َأْرؾَمَٚمٜمِل ،وَم٠َمظَمَذيِن وَمَٖمٓم ٜمِل اًمث ٤مٟمَِٞم٦َم طَمت ك سَمَٚمَغ ُِمٜمِّل اجْلَْٝمدَ  ،َأَٟم٤م سمَِ٘م٤مِرٍئ  َُم٤م :ىُمْٚم٧ُم  ،اىْمَرأْ 

چ  چ  :وَمَ٘م٤مَل  ،صُمؿ  َأْرؾَمَٚمٜمِل ،وَم٠َمظَمَذيِن وَمَٖمٓم ٜمِل اًمث ٤مًمَِث٦مَ  ،َُم٤م َأَٟم٤م سمَِ٘م٤مِرٍئ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،اىْمَرأْ  :وَمَ٘م٤مَل 

 – ١انعهك: } چڎ   ڈ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ 

َؿ َيْرضُمُػ وُم١َماُدهُ  اهللُ َصغم   اهللِ وَمَرضَمَع هِب٤َم َرؾُمقُل ((،{٣ وَمَدظَمَؾ قَمغَم ظَمِدجَي٦َم  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

ُؾقيِن )) :وَمَ٘م٤مَل  ،قَمٜمَْٝم٤م اهللُ سمِٜم٧ِْم ظُمَقْيِٚمٍد َريِضَ  ُؾقيِن َزمِّ ُٚمقُه طَمت ك َذَه٥َم قَمٜمُْف  ((،َزمِّ وَمَزُم 

ْوعُ  َه٤م اخْلؼََمَ  ،وَمَ٘م٤مَل خِلَِدجَي٦مَ  ،اًمر  ًُ فَمعَم َكْػِز )) :َوَأظْمؼَمَ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ظَمِدجَي٦مُ  ((يَمَؼْد طَمِرق

ِزيَؽ  يَمال  َواهللِ  طِمؿَ  ،اً َأسَمد اهللُ َُم٤م خُيْ ٥ُم  ،إِٟم َؽ ًَمَتِّمُؾ اًمر  ًِ ِٛمُؾ اًْمَٙمؾ  َوشَمْٙم  ،اعمَْْٕمُدومَ  ،َوحَتْ

ْٞمَػ  طَمت ك َأشَم٧ْم سمِِف َوَرىَم٦َم  ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘م٧ْم سمِِف ظَمِدجَي٦مُ  ،َٟمَقاِئ٥ِم اْلَؼِّ  َوشُمِٕملُم قَمغَم  ،َوشَمْ٘مِري اًمْم 

ـَ قَمؿِّ ظَمِدجَي٦مَ  ى اسْم ٌِْد اًْمُٕمز  ـِ قَم ـِ َأؾَمِد سْم ـَ َٟمْقوَمِؾ سْم َ ذِم اجْل٤َمِهِٚمٞم ٦مِ  ،سْم   ،َويَم٤مَن اُْمَرًأ ىَمْد شَمٜمٍَم 
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ايِن   اٟمِٞم ٦ِم َُم٤م ؿَم٤مَء  ،َويَم٤مَن َيْٙمُت٥ُم اًْمِٙمَت٤مَب اًْمِٕمؼْمَ ْٟمِجٞمِؾ سم٤ِمًْمِٕمؼْمَ ـْ اإْلِ  ،َأْن َيْٙمُت٥َم  اهللُ وَمَٞمْٙمُت٥ُم ُِم

ـَ قَمؿِّ اؾْم  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمُف ظَمِدجَي٦مُ  ،ىَمْد قَمِٛمَل  يَمٌػِماً  َويَم٤مَن ؿَمْٞمخ٤مً  ـِ َأظِمٞمَؽ َي٤م اسْم ـْ اسْم  ،َٛمْع ُِم

ـَ َأظِمل َُم٤مَذا شَمَرى :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َوَرىَم٦مُ  ُه َرؾُمقُل  ؟َي٤م اسْم َؿ ظَمؼَمَ  اهلُلَصغم   اهللِوَم٠َمظْمؼَمَ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

َل  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َوَرىَم٦مُ  ،َُم٤م َرَأى ِذي َٟمز  َي٤م ًَمْٞمَتٜمِل ومِٞمَٝم٤م  ،قَمغَم ُُمقؾَمك اهلُلَهَذا اًمٜم ٤مُُمقُس اًم 

 :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهللُ َصغم   اهللِ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،إِْذ خُيِْرضُمَؽ ىَمْقُُمَؽ  ًَمْٞمَتٜمِل َأيُمقُن طَمّٞم٤مً  ،َذقم٤مً ضَم 

ْ َي٠ْمِت َرضُمٌؾ ىَمطُّ سمِِٛمْثِؾ َُم٤م ضِمْئ٧َم سمِفِ  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ؟((َأَوخُمِْرضِمل  ُهؿْ )) ٓ  قُمقِدَي  ..مَل  ،إِ

راً  َك َٟمٍْماً َوإِْن ُيْدِريْمٜمِل َيْقُُمَؽ َأْٟمٍُمْ  َ  ،ُُم١َمز  ْ َيٜمَِْم٥ْم َوَرىَم٦ُم َأْن شُمُقذمِّ َووَمؽَمَ  ،صُمؿ  مَل

 (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.اًْمَقطْمُل 

 :فائدة 

الٙمٛم٦م ُمـ سمٕمثتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم رأس إرسمٕملم: أ، ؾمـ إرسمٕملم 

وهلذا يم٤من اهق ؾمـ اًمٙمامل، أي: أن اًم٘مقة اًمٕم٤مىمٚم٦م، ويمامل اًمٕم٘مؾ يٙمقن ذم إرسمٕملم: 

ـِ أهؾ ُمٙم٦م ٓ ينميمقن أطمدًا ُمٕمٝمؿ ذم دار اًمٜمدوة إٓ إن سمٚمغ إرسمٕملم، وَ  ـْ َأَٟمِس سْم قَم

ِٚمُؿ َأْرسَمِٕملَم ؾَمٜم٦َمً : ))قَمٜمُْف ىَم٤مَل  اهلُلَريِضَ  َُم٤مًمٍِؽ  ًْ ضُمُؾ اعْمُ ـْ َأْٟمَقاِع  اهللُ آَُمٜمَُف  ..إَِذا سَمَٚمَغ اًمر  ُِم

ِص وَ  ـْ اجْلُٜمُقِن َواًْمؼَمَ ٌَاَلَي٤م ُِم لمَ  ،اجْلَُذامِ اًْم ًِ َ  ..َوإَِذا سَمَٚمَغ اخْلَْٛم قَمز  َوضَمؾ  قَمَٚمْٞمِف  اهلُلًَملم 

٤مسَمفُ  ًَ تِّلمَ  ،طِم ًِّ ٌُُّف قَمَٚمْٞمَٝم٤م اهللُ َرَزىَمُف  ..َوإَِذا سَمَٚمَغ اًم
ٌِْٕملمَ  ،إَِٟم٤مسَم٦ًم حُيِ  ً ٌ ُف  ..َوإَِذا سَمَٚمَغ اًم  اهلُل،َأطَم

 
ِ
اَمء  ً ٌ ُف َأْهُؾ اًم ٌ َؾ  ..َغ اًمث اَمٟملِمَ َوإَِذا سَمٚمَ  ،َوَأطَم ٜم٤َمشمِفِ  اهلُلشَمَ٘م ًَ َوإَِذا  ،َوحَم٤َم قَمٜمُْف ؾَمٞمَِّئ٤مشمِفِ  ،ُِمٜمُْف طَم

ِٕملمَ  ًْ رَ  اهلُلهَمَٗمَر  ..سَمَٚمَغ اًمتِّ ـْ َذْٟمٌِِف َوَُم٤م شَم٠َمظم  َم ُِم َل َأؾِمػَم  ،ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مد  َْرضِ  اهللَِوؾُمٛمِّ ْٕ  ،ذِم ا

َع ذِم َأْهِٚمفِ   د.(( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحَوؿُمٗمِّ
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ّٓ قمغم رأس إرسمٕملم، ىم٤مل ذم )اًمٙمِم٤مف( قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم  ومل يٌٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤ًم إ

انمصص: } چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀچ 

 إٓ قمغم رأس إرسمٕملم ؾمٜم٦م(( اهـ.: )) ويروى أٟمف مل ُيٌٕم٨م ٟمٌل  {١٤

وًم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ))ُم٤م ُمـ ٟمٌل  ُٟمٌئ إٓ سمٕمد إرسمٕملم((، وىم٤مل 

اسمـ اجلقزي سمقوع هذا الدي٨م، واؾمتدل قمغم ووٕمف سم٠من ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك قمٚمٞمف 

اًمّمالة واًمًالم ُٟمٌئ ورومع إمم اًمًامء وهق اسمـ صمالث وصمالصملم ؾمٜم٦م: سمؾ ىمٞمؾ: وهق 

إرسمٕملم ذم طمؼ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة اًمًالم ًمٞمس سمٌمء، هذا ـمٗمؾ، وم٤مؿمؽماط 

 يمالُمف.

 وايمرد فمعم ذيمؽ زمؤيت:

: إن صح هذا ذم طمؼ ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.. وم٢مٟمف سمٛمجرده أوًٓ 

 ٓ يدل قمغم ووع الدي٨م.

: إن هذا ذم طمؼ ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم مل يث٧ٌم، ىم٤مل ذم شموكقوً 

ٚمٌٞم٦م(: ))وأُم٤م ُم٤م ُيذيمر قمـ أن اعمًٞمح أٟمف رومع إمم اًمًامء وهق اسمـ صمالث، )اًمًػمة ال

أو أرسمع وصمالصملم ؾمٜم٦م: أي وُمٕمٚمقم أٟمف دقم٤م إمم اهلل ىمٌؾ ذًمؽ، ومٝمق ىمقل ؿم٤مذ طمٙم٤مه 

ٌّف قمـ اًمٜمّم٤مرى(( اهـ.  وه٥م سمـ ُمٜم

صمؿ ىم٤مل أيْم٤ًم: ))وذم اهلدى: وأُم٤م ُم٤م يذيمر قمـ اعمًٞمح أٟمف رومع إمم اًمًامء وًمف 

 وصمالصمقن ؾمٜم٦م: ومٝمذا ٓ ُيٕمرف سمف أصمر ُمتّمؾ جي٥م اعمّمػم إًمٞمف(( اهـ.صمالث 
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التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

117 

......................................................................................... 
 اًمنمح  

مم٤م يدل قمغم ُم٤م شم٘مدم قمـ اهلدى: أي ُمـ إٟمٙم٤مر أن قمٞمًك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل أيْم٤ًم: ))

ًمف صمالث وصمالصمقن ؾمٜم٦م ىمقل سمٕمْمٝمؿ: إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمّمالة واًمًالم رومع و

شمدل قمغم أٟمف إٟمام رومع وهق اسمـ ُم٤مئ٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م. ُمـ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ىمقًمف ذم 

أظمؼمين ضمؼميؾ أٟمف مل يٙمـ ٟمٌل إٓ »ُمرض ُمقشمف ٓسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م 

قم٤مش ٟمّمػ قمٛمر اًمذي يم٤من ىمٌٚمف، وأظمؼمين أن قمٞمًك اسمـ ُمريؿ قم٤مش قمنميـ 

 (( اهـ.شُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م، وٓ أراين إٓ ذاه٤ًٌم قمغم رأس اًمًتلمو

: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًخ٤موي ذم )اعم٘م٤مصد الًٜم٦م( سمٕمد أن ؾم٤مق طمدي٨م: ))ُم٤م شمويمثوً 

ُمـ ٟمٌل ٟمٌئ إٓ سمٕمد إرسمٕملم((، وسمٕمد أن ذيمر ىمقل اسمـ اجلقزي ذم ووٕمف: ))وُم٤م 

 ىمدُمٜم٤مه ُمـ طمدي٨م )ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤م .....( يرد قمٚمٞمف(( اهـ.

ُم٘مّمقده طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ))ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤ًم إٓ قم٤مش و

 ٟمّمػ ُم٤م اًمٜمٌل اًمذي ىمٌٚمف(( أظمرضمف اسمق ٟمٕمٞمؿ قمـ زيد سمـ إرىمؿ.

وقمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م الًلم سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م 

ف ًمٗم٤مـمٛم٦م: شم٘مقل: إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ذم ُمروف اًمذي ىُمٌض ومٞم

))إن ضمؼميؾ يم٤من يٕمروٜمل اًم٘مرآن ذم يمؾ قم٤مم ُمرة، وأٟمف قم٤مروٜمل سم٤مًم٘مرآن هذا 

اًمٕم٤مم ُمرشملم، وأظمؼمين أٟمف مل يٙمـ ٟمٌل إٓ قم٤مش ٟمّمػ قمٛمر اًمذي يم٤من ىمٌٚمف، 

وأظمؼمين أن قمٞمًك سمـ ُمريؿ قم٤مش قمنميـ وُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م، وٓ أراين إٓ ذاه٤ًٌم قمغم 

 ًٜمد رضم٤مًمف صم٘م٤مت.رأس اًمًتلم، ومٌٙم٧م( الدي٨م أظمرضمف اًمٓمؼماين سم
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وٕيب ٟمٕمٞمؿ قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف رومٕمف سمٚمٗمظ: ))ي٤م وم٤مـمٛم٦م إٟمف مل يٕمّٛمر 

 ٟمٌل إٓ ٟمّمػ قمٛمر اًمذي ىمٌٚمف((.

قمٚمٞمف اًمًالم إٟمام ُرومَِع  ومٝمذه إطم٤مدي٨م شمدل قمغم أن ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك سمـ ُمريؿ

 وهق اسمـ ُم٤مئ٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م.

 :والخالصة 

 أن ذم اعم٠ًمًم٦م ىمقٓن:

ي٘مقل: قمـ سمٚمقغ إرسمٕملم ًمٞمس ذـم٤ًم ًمٚمٜمٌقة، واؾمتدًمقا سم٘مقل يمثػم ُمـ  إول

أهؾ اًمتٗمًػم ُمـ أن ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ٟمٌئ ورومع إمم اًمًامء وهق اسمـ صمالث 

اخلٓمٞم٥م ذم شمٗمًػمه )اًمناج اعمٜمػم( قمٜمد ىمقًمف  وصمالصملم ؾمٜم٦م، وُمـ ذًمؽ ىمقل اًمِمٞمخ

: ))وىم٤مًم٧م {٥٤آل عًراٌ: } چڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺچ شمٕم٤ممم: 

أهؾ اًمتقاريخ: محٚم٧م ُمريؿ سمٕمٞمًك وهل٤م صمالث قمنم ؾمٜم٦م، ووًمدشمف عميض مخس 

وؾمتلم ؾمٜم٦م ُمـ همٚم٦ٌم آؾمٙمٜمدر قمغم أرض سم٤مسمؾ، وم٠موطمك اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف قمغم رأس 

 ـ سمٞم٧م اعم٘مدس ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من، وهق اسمـ صمالصملم ؾمٜم٦م، ورومٕمف إًمٞمف ُم

صمالث وصمالصملم ؾمٜم٦م، ويم٤مٟم٧م ٟمٌقشمف صمالث ؾمٜملم، وقم٤مؿم٧م أُمف سمٕمد رومٕمف ؾم٧م 

 ؾمٜملم(( اهـ

ُمـ إىمقال: أٟمع ُم٤م ُمـ ٟمٌل ٟمٌئ إٓ سمٕمد إرسمٕملم، ورّدوا قمغم أصح٤مب  ايمثوين

 اًم٘مقل إول سمام ذيمرٟم٤م ىمري٤ًٌم.

( ًمٕمِمػمشمف يمٌداي٦م، ىم٤مل أمره اهلل زمويمتبؾقغسمتوزمع كزول ايمقضمل، و( سمٕمد ذًمؽ )شمؿ)

 إلم ايمـوس ، صمؿ أُمره سم٤مًمتٌٚمٞمغ ){٢١٤انشعراء: } چڇ         ڇ       ڇچ شمٕم٤ممم: 
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ٚؾدق٘ ٚآَٔ ب٘ َٔ ضبكت ي٘ َٔ اهلل  ,ؾبًؼ ايسضاي١ ٚأ ٣ ا٭َا١ْ, ناؾ١

ٚأقاّ سيه١ بعد ْصٍٚ ايٛسٞ ث٬خ , ٚنرب٘ َٔ سكت عًٝ٘ ايػكا٠ٚ, ايطعا ٠

ؾٗادس َٔ ٚرٓ٘ َه١ , اغيد١ٜٓ اغيٓٛز٠ ثِ أذٕ اهلل ي٘ باهلذس٠ إزي, عػس٠ ض١ٓ

 ............................................................ ,اغيهس١َ إزي اغيد١ٜٓ اغيٓٛز٠
 اًمنمح  

همبؾغ ، ){٢٢سبأ: } چۀ  ہ  ہ ہ  ہچ(، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: ىموهمي

(، ويم٤من أول مـ ؽمبؼً يمف مـ اهلل ايمسعودةايمرؽمويمي، وأدَّى إموكي، وصدومف وآمـ زمف 

ُمـ صدىمف وآُمـ سمف قمغم اإلـمالق هل أم اعم١مُمٜملم ؾمٞمدشمٜم٤م اخلدجي٦م سمـ ظمقيٚمد قمٚمٞمٝم٤م 

روقان اهلل شمٕم٤ممم، وهذا سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمًػم، وأول ُمـ آُمـ سمف ُمـ اًمرضم٤مل هق ؾمٞمدٟم٤م 

أيب أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف، وأول ُمـ آُمـ سمف ُمـ اًمّمٌٞم٦م هق ؾمٞمدٟم٤م قمكم سمـ 

م اهلل وضمٝمف، وم٘مد آُمـ وقمٛمره قمنم ؾمٜمقات، ومل يًجد ًمّمٜمؿ ىمط ريض  ـم٤مًم٥م يمر 

اهلل قمٜمف، طمتك قمٜمدُم٤م يم٤من ذم سمٓمـ أُمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أؾمد يم٤من يٕمؽمض ذم سمٓمٜمٝم٤م يمٚمام 

 أرادت آٟمحٜم٤مء ًمّمٜمؿ، وًمذًمؽ ي٘م٤مل قمٜمد ذيمره: )يمّرم اهلل وضمٝمف(.

 قمٜمف، وُمـ وأول ُمـ آُمـ ُمـ اعمقازم هق ؾمٞمدٟم٤م زيد سمـ طم٤مرصم٦م ريض اهلل

٤مء ؾمٞمدٟم٤م سمالل سمـ رسم٤مح ريض اهلل قمٜمف، ) ( يمت٥م اهلل اًمِم٘م٤موة قمغم أىمقام وإرىم 

( وومد أوموم، مـ ضمؼً فمؾقف ايمرؼووة( يمؾ )ىمذزمفؿم٤مهدوه ورأوه ومل ي١مُمٜمقا سمف، وم٘مد )

( يم٤مٟم٧م اًمدقمقة ذم زمؿؽي زمعد كزول ايمقضمل شمالث فمممة ؽمـيصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )

مل جيٝمر هب٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: سمؾ يم٤من  اًمثالث اًمًٜمقات إومم هي٦م

 جيتٛمع سم٠مصح٤مسمف هًا ذم دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ، صمؿ ضمٝمر هب٤م عم٤م ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم:

، ومجٝمر هب٤م قمنم ؾمٜمقات ذم {٧٤انحجر: } چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ چ 

 (، اظمديـي  إلم  مؽي وؿمـف   اظمـقرة، همفوصمر مـ  اظمديـي إلم   اهلل زموهلجرة  )شمؿ أذنُمٙم٦م، 
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ٓٗ٘ ث٬خ ٚعيطٕٛ ض١ٓ  , ............................................................ٚٔض
 اًمنمح  

ٌْدِ ومخرج سمٕمد أن اؿمتد سمف إذى، ومٕمـ  ْهِري  َأٟم فُ  قَم  اًمزُّ
ِ
ـِ اْلَْٛمَراء ـَ قَمِديِّ سْم ؾَمِٛمَع  اهلل سْم

ِل  َصغم   ٦مَ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم   اهلُلاًمٜمٌ  ٦َم َيُ٘مقُل عمَِٙم   َواهللِ)) :َؿ َوُهَق َواىِمٌػ سم٤ِمْلَْزَوَرِة ذِم ؾُمقِق َُمٙم 

ظَْمػَمُ  َٕ قَمز   اهللِإمَِم  اهللَِوَأطَم٥مُّ َأْرِض  اهللِ،َأْرِض  - إِٟم ِؽ خَلػَْمُ وذم رواي٦م:  -إِٟم ِؽ 

َٓ َأينِّ ُأظْمِرضْم٧ُم ُِمٜمِْؽ َُم٤م ظَمَرضْم٧ُم  ،َوضَمؾ   د واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م (( أظمرضمف أمحَوًَمْق

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل واًمٜم٤ًمئل، وذم رواي٦م  ِلُّ َصغم  : قَم َؿ قَمغَم  اهلُل َوىَمَػ اًمٜمٌ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

َْرِض إمَِم  اهللِ،قَمِٚمْٛم٧ُم َأٟم ِؽ ظَمػْمُ َأْرِض )) :وَمَ٘م٤مَل  ،اْلَْزَوَرةِ  ْٕ َٓ َأن   اهللِ،َوَأطَم٥مُّ ا َوًَمْق

 ((. أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.قيِن ُِمٜمِْؽ َُم٤م ظَمَرضْم٧ُم َأْهَٚمِؽ َأظْمَرضُم 

هل اًمراسمٞم٦م اًمّمٖمػمة، أي: اعمٙم٤من اعمرشمٗمع، وهق اًمتؾ اًمّمٖمػم، اْلَْزَوَرِة: و

اِق  فىَم٤مًمَ  ، قِمٜمَْد سَم٤مِب اْلَٜم ٤مـملِمَ ويم٤من ُمقوٕم٤ًم سمٛمٙم٦م  ز  ٌُْد اًمر  يمام ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد قَم

 سمـ طمٜمٌؾ.

 (.شمالث ومخسقن ؽمـيد هجرٟمف إمم اعمديٜم٦م )( صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜموؽمـ ف)

ويم٤من ظمروضمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م يقم آصمٜملم، ىم٤مل 

 ال٤ميمؿ: شمقاشمرت إظم٤ٌمر أن ظمروضمف يم٤من يقم آصمٜملم. اهـ. 

ٌ ٤مسٍ وَ  ـِ قَم ـِ اسْم ِلُّ َصغم  : ))ىَم٤مَل  ريض اهلل قمٜمف قَم َؿ َيقْ  اهلُلُوًمَِد اًمٜمٌ  َم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

صْمٜملَْمِ  ِٓ صْمٜملَْمِ  ،ا ِٓ صْمٜملَْمِ  ،َواؾْمُتٜمٌَِْئ َيْقَم ا ِٓ َ َيْقَم ا ٦َم إمَِم  ،َوظَمَرَج ُُمَٝم٤مضِمراً  ،َوشُمُقذمِّ ـْ َُمٙم  ُِم

صْمٜملَْمِ  ِٓ صْمٜملَْمِ  ،اعْمَِديٜم٦َِم َيْقَم ا ِٓ صْمٜملَْمِ  ،َوىَمِدَم اعْمَِديٜم٦ََم َيْقَم ا ِٓ ؾَْمَقَد َيْقَم ا ْٕ (( َوَروَمَع اْلََجَر ا

 أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.

                                                 

 (.7/265)اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري  (1)
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........................................................................................ 
 اًمنمح  

ىمدم رؾمقل اهلل صغم اهلل ))قمـ أيب اًمٌداح سمـ قم٤مصؿ سمـ قمدي قمـ أسمٞمف ىم٤مل: و

 ،ولصمٜملم ٓصمٜمتل قمنمة ًمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إقمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اعمديٜم٦م يقم آ

 أظمرضمف ال٤ميمؿ. ((وم٠مىم٤مم سم٤معمديٜم٦م قمنم ؾمٜملم

وقمـ ال٤مرث سمـ ظمزُم٦م ىم٤مل: ))ىمدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م 

 يقم آصمٜملم ٕرسمع قمنمة ُمـ رسمٞمع إول(( أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ.

وظم٤مًمػ حمٛمد سمـ ُمقؾمك اخلقارزُمل وم٘م٤مل: إٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمرج ُمـ 

 ُمٙم٦م يقم اخلٛمٞمس.

 اًم٘مقًملم هق ُم٤م ىم٤مًمف ال٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومتح اًم٤ٌمري( طمٞم٨م واجلٛمع سملم

 –أي: إمم اهم٤مر صمقر  –ىم٤مل: ))جيٛمع سمٞمٜمٝمام سم٠من ظمروضمف ُمـ ُمٙم٦م يم٤من يقم اخلٛمٞمس 

وظمروضمف ُمـ اًمٖم٤مر يم٤من ًمٞمٚم٦م آصمٜملم: ٕٟمف أىمتؿ ومٞمف صمالث ًمٞم٤مٍل، ومٝمل ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م، 

  (( اهـ.وًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم، وًمٞمٚم٦م إطمد، وظمرج ذم أصمٜم٤مء ًمٞمٚم٦م آصمٜملم

 قَمٜمَْٝم٤م اهلُلقَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ وي١ميد ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري قمـ أم اعم١مُمٜملم 

ِلُّ َصغم  : ))ىَم٤مًَم٧ْم  َؿ َوَأسُمق سَمْٙمٍر َرضُمالً  اهللُ اؾْمَت٠ْمضَمَر اًمٜمٌ  يؾِ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ـْ سَمٜمِل اًمدِّ ـْ  ،ُِم صُمؿ  ُِم

ـِ قَمِدي  َه٤مِدي ٌِْد سْم يت ٤مً سَمٜمِل قَم ي٧ُم  – ٤مً ظِمرِّ رِّ
َداَي٦مِ  :اخْلِ ىَمْد هَمَٛمَس َيِٛملَم طِمْٚمٍػ  - اعْم٤َمِهُر سم٤ِمهْلِ

ـِ َواِئؾٍ  ٤مِر ىُمَرْيشٍ  ،ذِم آِل اًْمَٕم٤مِص سْم ـِ يُمٗم   ،وَم٠َمُِمٜم٤َمُه وَمَدوَمَٕم٤م إًَِمْٞمِف َراطِمَٚمَتْٞمِٝماَم  ،َوُهَق قَمغَم ِدي

٤م سمِ  ،َوَواقَمَداُه هَم٤مَر صَمْقٍر سَمْٕمَد صَماَلِث ًَمَٞم٤ملٍ  اَل  ،َراطِمَٚمَتْٞمِٝماَم َصٌِٞمَح٦َم ًَمَٞم٤مٍل صَماَلٍث وَم٠َمشَم٤ممُهَ  ،وَم٤مْرحَتَ

ةَ   َواْٟمَٓمَٚمَؼ َُمَٕمُٝماَم  ـُ وُمَٝمػْمَ يكِمُّ  ،قَم٤مُِمُر سْم ًمِٞمُؾ اًمدِّ ٦َم   َأؾْمَٗمَؾ  هِبِْؿ   وَم٠َمظَمذَ  ،َواًمد   َوُهَق ـَمِريُؼ  َُمٙم 

                                                 

 (.7/265)ومتح اًم٤ٌمري  (1)
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........................................................................................ 
 اًمنمح  

٤مطِمؾِ   ً  .اًم

وـم٤من ظمروضمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول قمغم اعمٕمتٛمد، ىم٤مل 

ال٤مومظ سمـ طمجر ذم )ومتح اًم٤ٌمري( سمٕمد أن ذيمر ىمدوُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم 

اعمديٜم٦م: ))وذًمؽ يقم آصمٜملم ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إول، وهذا هق اعمٕمتٛمد، وؿمذ  ُمـ ىم٤مل 

 م اجلٛمٕم٦م(( اهـ.يق

وضمزم اسمـ طمزم سم٠مٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمرج ُمـ ُمٙم٦م ًمثالث سم٘ملم ُمـ 

 صٗمر.

أُم٤م يقم ىمدوُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمديٜم٦م.. وم٘مد اشمٗم٘مقا أٟمف صدم إًمٞمٝم٤م ذم 

 ؿمٝمر رسمٞمع إول، واظمتٚمٗمقا أي يقم ُمـ رسمٞمع قمغم أىمقال، وهل:

ُمٜمف، وهل رواي٦م ُمقؾمك قمـ  أٟمف ىمدُمٝم٤م هلالل رسمٞمع إول، أي: أول يقم .1

 قم٘م٦ٌم قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب.

أٟمف ىمدُمٝم٤م ًمٚمٞمٚمتلم ظمٚمت٤م ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إول، وهل رواي٦م ضمرير سمـ  .2

 طم٤مزم قمـ اسمـ إؾمح٤مق.

أٟمف ىمدُمٝم٤م ٓصمٜمتل قمنمة ًمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ رسمٞمع إول، وهل رواي٦م إسمراهٞمؿ  .3

 سمـ ؾمٕمد قمـ اسمـ إؾمح٤مق.

اي٦م أيب ؾمٕمٞمد أٟمف ىمدُمٝم٤م ًمث٤مث قمنمة ًمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ رسمٞمع إول، وهل رو .4

 ُمـ ـمريؼ أيب سمٙمر سمـ طمزم.
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ويٛمٙمـ اجلٛمع سملم اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م واًمراسمع سم٠من آظمتالف حُيٛمؾ قمغم 

 آظمتالف ذم رؤي٦م اهلالل.

 أٟمف ىمدُمٝم٤م ذم ٟمّمػ رسمٞمع إول. .5

 ىمدُمٝم٤م ذم اًم٤ًمسمع ُمـ رسمٞمع إول.  أٟمف .6

وىمد ُمر  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘م٤ٌمء ىمٌؾ ىمدوُمف قمغم اعمديٜم٦م، وأىم٤مم 

هب٤م ًمٞم٤مل، وىمد اظمُتِٚمػ ذم قمدد هذه اًمٚمٞم٤مل، وم٘مٞمؾ: أرسمع قمنمة ًمٞمٚم٦م، وىمٞمؾ: أرسمع ًمٞم٤مل 

د  ضمزم سمف اسمـ طم٤ٌمن، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: أٟمف أىم٤مم صمالث ًمٞم٤مل، ومٙم٠من ُمـ ىم٤مل ذًمؽ مل يٕمت

 سمٞمقم اخلروج، ومٚمؿ حيًٌف، وُمـ ىم٤مل أرسمع.. طم٥ًم يقم اخلروج.

ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: أىم٤مم سم٘م٤ٌمء اًمثالصم٤مء وإرسمٕم٤مء واخلٛمٞمس، أي: أٟمف ظمرج يقم 

 اجلٛمٕم٦م.

طَمت ك َٟمَزَل ًمٙمـ ذم اًمٌخ٤مري أٟمف ىمدم قمٚمٞمٝمؿ يقم آصمٜملم: طمٞم٨م ىم٤مل أٟمس: ))

ـِ قَمْقٍف َوَذًمَِؽ  لِ هِبِْؿ ذِم سَمٜمِل قَمْٛمِرو سْم َو  ْٕ ـْ ؿَمْٝمِر َرسمِٞمٍع ا صْمٜملَْمِ ُِم
ِٓ ((، إٓ إن يم٤من َيْقَم ا

 اسمـ طم٤ٌمن مل حي٥ًم يقم اًمدظمقل، واهلل أقمٚمؿ.

وحيٙمك ُمـ ىمقم سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أىم٤مم ومٞمٝمؿ اصمٜملم 

 وقمنميـ يقُم٤ًم، طمٙم٤مه اًمزسمػم سمـ سمّٙم٤مر.

َؿ  اهللُ َصغم   اهللِ وَمَٚم٨ٌَِم َرؾُمقُل وورد ذم اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م أٟمس: )) قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

َة ًَمْٞمَٚم٦مً  ـِ قَمْقٍف سمِْْمَع قَمنْمَ  ((.ذِم سَمٜمِل قَمْٛمِرو سْم
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ٞمف و ؾمٚمؿ ذم ومٚم٨ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚم) :ىمقًمفىم٤مل ذم )ومتح اًم٤ٌمري(: ))

ذم طمدي٨م أٟمس أيت ذم اًم٤ٌمب اًمذي يٚمٞمف  (:سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف سمْمع قمنمة ًمٞمٚم٦م

أرسمع قمنمة ًمٞمٚم٦م، وىمد ذيمرت ىمٌٚمف ُم٤م خي٤مًمٗمف، واهلل أقمٚمؿ. ىم٤مل ُمقؾمك  أٟمف أىم٤مم ومٞمٝمؿ

سمـ قم٘م٦ٌم قمـ سمـ ؿمٝم٤مب: أىم٤مم ومٞمٝمؿ صمالصم٤ًم، ىم٤مل: وروى سمـ ؿمٝم٤مب قمـ جمٛمع سمـ 

، وىم٤مل اسمـ اؾمح٤مق: أىم٤مم ومٞمٝمؿ مخ٤ًم، وسمٜمق قمٛمرو طم٤مرصم٦م أٟمف أىم٤مم اصمٜملم وقمنميـ ًمٞمٚم٦م

وم٢مهنؿ سمـ قمقف يزقمٛمقن أيمثر ُمـ ذًمؽ، ىمٚم٧م: ًمٞمس أٟمس ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف، 

(( ومٝمق أومم سم٤مًم٘مٌقل ُمـ همػمه ،وىمد ضمزم سمام ذيمرشمف ،وأٟمس ُمـ اخلزرج ،ُمـ إوس

 اهـ.

ؽ وُم٤م ىم٤مًمف ؾمٞمدٟم٤م أٟمس ريض اهلل قمٜمف  هق آىمرب: ٕٟمف اًمٜمص، يمام ي١ميد ذًم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل أيْم٤ًم  مم٤م ٓ جيٕمؾ جم٤مًٓ ًمٚمِمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  ـْ َأَٟمِس سْم : قَم

ِلُّ َصغم  )) َؿ اعْمَِديٜم٦َمَ  اهلُلىَمِدَم اًمٜمٌ  وَمٜمََزَل َأقْمغَم اعْمَِديٜم٦َِم ذِم طَمل  ُيَ٘م٤مُل هَلُْؿ سَمٜمُق  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

ـِ قَمْقٍف  ِلُّ  ،قَمْٛمِرو سْم ةَ  اهلُلَصغم   وَم٠َمىَم٤مَم اًمٜمٌ  َؿ ومِٞمِٝمْؿ َأْرسَمَع قَمنْمَ  ((.ًَمْٞمَٚم٦مً  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

صمؿ ظمرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمديٜم٦م يقم اجلٛمٕم٦م وم٠مدريمتف 

اجلٛمٕم٦م وهق ذم سمٜمل ؾم٤ممل سمـ قمقف، ومّماله٤م ذم اعمًجد اًمذي ذم سمٓمـ اًمقادي، 

ىم٤مل ذم )اًمروض إٟمػ(  ويم٤مٟم٧م أول مجٕم٦م صاّله٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م،

وَم٠َمْدَريَم٧ْم َرؾُمقَل اهللِّ َصغّم اهللُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ اجْلُُٛمَٕم٦َم ذِم سَمٜمِل ٟم٘ماًل قمـ اسمـ إؾمح٤مق: ))

ـِ قَمْقٍف  ِجِد اًّمِذي   وَمَّماّلَه٤م  ؾَم٤ممِلِ سْم ًْ ـِ اًْمَقاِدي، َواِدي  ذِم اعْمَ  َراُٟمقَٟم٤مَء، وَمَٙم٤مَٟم٧ْم  ذِم سَمْٓم
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 (( اهـ.َأّوَل مُجَُٕم٦ٍم َصاّلَه٤م سم٤ِمعْمَِديٜم٦َمِ 

 ،سمٜمك ؾم٤ممل وم٠مدريمتف اجلٛمٕم٦م ذموىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمٌٝم٤مين ذم )إٟمقار اعمحٛمدي٦م(: ))

 ،صاله٤م سم٤معمديٜم٦م ومٙم٤مٟم٧م أول مجٕم٦م ي،سمٓمـ اًمقاد اعمًجد اًمذى ذم ومّماله٤م ذم

وم٘م٤مل:  ،وهك أول ظمٓم٦ٌم ظمٓمٌٝم٤م سم٤معمديٜم٦م ،وظمٓم٥م ،وذًمؽ ىمٌؾ شم٠مؾمٞمس ُمًجده

وأقم٤مدى  ،وٓ أيمٗمره ،وأوُمـ سمف ،وأؾمتٝمديف ،وأؾمتٖمٗمره ،وأؾمتٕمٞمٜمف ،الٛمد هلل أمحده

وأؿمٝمد أن حمٛمد قمٌده  ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،ُمـ يٙمٗمر سمف

واًمٜمقر واعمققمٔم٦م والٙمٛم٦م قمغم ومؽمة ُمـ  ،ؼأرؾمٚمف سم٤مهلدى وديـ ال ،ورؾمقًمف

ودٟمق ُمـ  ،واٟم٘مٓم٤مع ُمـ اًمزُم٤من ،ووالًم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ،وىمٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ ،اًمرؾمؾ

وُمـ يٕمص اهلل  ،وم٘مد رؿمد ..ُمـ يٓمع اهلل ورؾمقًمف ،وىمرب ُمـ إضمؾ ،اًم٤ًمقم٦م

وم٢من ظمػم  ،أوصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل ،ووؾ والًٓ سمٕمٞمداً  ،وم٘مد همقى وومرط ..ورؾمقًمف

واطمذروا  ،وأن ي٠مُمره سمت٘مقى اهلل ،أن حيْمف قمغم أظمرة اعمًٚمؿَ  ٚمؿُ ُم٤م أوص سمف اعمً

 ..وم٠من شم٘مقى اهلل عمـ قمٛمؾ سمف قمغم وضمؾ وخم٤موم٦م ُمـ رسمف ،ُم٤م طمذريمؿ اهلل ُمـ ٟمٗمًف

وُمـ يّمؾ اًمذى سمٞمٜمف وسملم اهلل ُمـ أُمره  ،قن ُمـ أظمرةٖمقمقن وصدق قمغم ُم٤م شمٌت

ومٞمام  وذظمراً  ،يمر رم قم٤مضمؾ أُمرهيٙمـ ًمف ذ ..سمف إٓ وضمف اهلل ياًمن واًمٕمالٟمٞم٦م ٓ يٜمق ذم

ن سمٞمٜمف أيقد ًمق  ..وُم٤م يم٤من مم٤م ؾمقى ذًمؽ ،سمٕمد اعمقت طملم يٗمت٘مر اعمرء إمم ُم٤م ىمدم

 ،{٣٠آل عًراٌ: } چٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  ،سمٕمٞمداً  وسمٞمٜمف أُمداً 

 ۇئ       وئ  وئچ : وم٢مٟمف ي٘مقل ،ٓ ظمٚمػ ًمذًمؽ ،وأٟمجر وقمده ،هق اًمذى صدق ىمقًمف
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اًمن  ذم ،قم٤مضمؾ أُمريمؿ وآضمٚمف وم٤مشم٘مقا اهلل ذم، {٢٧ق: } چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  

وُمـ يتؼ اهلل وم٘مد وم٤مز  ،ويٕمٔمؿ ًمف أضمراً  ،٤مشمفوم٢مٟمف ُمـ يتؼ اهلل يٙمٗمر قمٜمف ؾمٞمئ ،واًمٕمالٟمٞم٦م

وإن شم٘مقى اهلل  ،قم٘مقسمتف وؾمخٓمف لوشمقىم ،ُم٘متف لوإن شم٘مقى اهلل شمقىم ،قمٔمٞمامً  اً ومقز

وٓ شمٗمرـمقا رم  ،ومخذوا سمحٔمٙمؿ ،وشمرومع اًمدرضم٦م ،اًمرب وشمريض ،شمٌٞمض اًمقضمف

ويٕمٚمؿ  ،ًمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ صدىمقا :وهن٩م ًمٙمؿ ؾمٌٞمٚمف ،ٛمٙمؿ يمت٤مسمفوم٘مد قمٚم   ،ضمٜم٥م اهلل

وضم٤مهدوا رم اهلل طمؼ  ،وقم٤مدوا أقمداءه ،وم٠مطمًٜمقا يمام أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،لماًمٙم٤مذسم

ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ    چ :وؾماميمؿ اعمًٚمٛملم هق اضمت٤ٌميمؿ ،ضمٝم٤مده

 ،وم٠ميمثروا ذيمر اهلل ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،{٤٢األَفال: } چگ  گ  گ

ف اهلل ُم٤م سمٞمٜمف وسملم يٙمٗم ..وم٢مٟمف ُمـ يّمٚمح ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اهلل ،ٕمد اعمقتسمواقمٛمٚمقا عم٤م 

وٓ  ،ويٛمٚمؽ ُمـ اًمٜم٤مس ،وٓ ي٘مْمقن قمٚمٞمف ،قمغم اًمٜم٤مس ذًمؽ سم٠من اهلل ي٘ميض ،اًمٜم٤مس

 (( اهـ.وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمغم اًمٕمٔمٞمؿ ،اهلل أيمؼم ،يٛمٚمٙمقن ُمٜمف

وزمعد اهلجرة إلم اظمديـي.. أمره اهلل زمؼتول ايمؽّػور ايمذيـ مـعقه مـ سمبؾقغ رؽمويمي )

(، ويم٤من يمؾ ذًمٙمٌٕمد اًمّمؼم قمٚمٞمٝمؿ، ؾقف، وأطمرصمقه مـ وؿمـفرزمف، وافمتدوا فم

 ہ  ہ   ہ  چ                    وطمًـ ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ودقمقهتؿ سم٤مًمتل هل أطمًـ يمام ىم٤مل ًمف شمٕم٤ممم: 

، سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف {١٢٥انُحم: } چہ  ھ   ھ  ھھ  

 ي٠مُمرهؿ اهلل ُمع أصح٤مسمف، ومل   يتٕمرض ًمِمتك أٟمقاع آذى  هجرشمف يم٤من ىمٌؾ   وؾمٚمؿ
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سم٤مًم٘مت٤مل ذم ُمٙم٦م، واشمٗم٘م٧م إُم٦م قمغم أن اًم٘مت٤مل يم٤من حمٔمقرًا ىمٌؾ اهلجرة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

فصهج: } چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ    ک  ک    گ  گ  گ چ

، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {١٣انًائدة: } چ}ۉ  ې  ېچ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ، {٣٤

ې  ى   ى         چ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {١٢٥انُحم: } چھ  ے  ے  ۓ  ۓچ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    چ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {٤٠انرعد: } چائ  ائ

 .{٦٣انفرلاٌ: } چٴۇ

ٌ ٤مسٍ و ـِ قَم ـْ اسْم ـَ قَمْقٍف َوأَ ريض اهلل قمٜمف:  قَم ـِ سْم مْحَ ٌَْد اًمر  ًَمُف َأشَمْقا  ْصَح٤مسم٤مً َأن  قَم

ِل  َصغم   ٦مَ  اهلُلاًمٜمٌ  َؿ سمَِٛمٙم  ـُ  اهللِوَمَ٘م٤مًُمقا َي٤م َرؾُمقَل  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ٤م يُمٜم ٤م ذِم قِمز  َوَٟمْح إِٟم 

يُمقنَ  ٦مً  ..وَمَٚمام  آَُمٜم ٤م ،ُُمنْمِ َٟم٤م َأِذًم   وَمَٚمام   ((وَماَل شُمَ٘م٤مشمُِٚمقا ،إيِنِّ ُأُِمْرُت سم٤ِمًْمَٕمْٗمقِ )) :وَمَ٘م٤مَل  ،ِسْ

ًَمٜم٤َم  قا ،َأَُمَرَٟم٤م سم٤ِمًْمِ٘مَت٤ملِ  ..إمَِم اعْمَِديٜم٦َمِ  اهلُلطَمق  ڈ  ڈ   ژ  ژ   چ  : قَمز  َوضَمؾ   اهللوَم٠َمْٟمَزَل  ،وَمَٙمٗمُّ

 . أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل وال٤ميمؿ. {٩٩انُساء: } چک    ک  ک      ڑ     ڑ  ک

صمؿ ٟمزل إُمر سم٤مجلٝم٤مد ىمٌؾ همزوة سمدر، وىمد اظمتٚمػ اًمًٚمػ ذم أول آي٦م ٟمزًم٧م 

 اًم٘مت٤مل قمغم ىمقًملم: ذم

: قمـ اًمرسمٞمع سمـ أٟمس وهمػمه: أن أول آي٦م ٟمزًم٧م ذم اًم٘مت٤مل هق ىمقًمف شمٕم٤ممم: إول

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  چ 

 .{١٧٠انبمرة: } چی
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ؾذاٖد بٓؿط٘, ٚداٖد َع٘ أؾشاب٘ سل ازبٗا , ست٢ دا٤ ْؿس اهلل ٚايؿتح, 

٦ٓٝر اختازٙ اهلل إيٝ٘, ٚأسب يكا٤ٙ ؾكبك٘ ٚس, ٚ خٌ ايٓاع ؼي  ٜٔ اهلل أؾٛادا

 , ...........................ٚعُسٙ ث٬خ ٚضتٕٛ ض١ٓ , َٚات باغيد١ٜٓ اغيٓٛز٠, إيٝ٘
 اًمنمح  

: قمـ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ ؾمٞمدٟم٤م أسمقسمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف، واًمزهري، وايمثوين

ٱ  ٻ  چ وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: أن أول آي٦م ٟمزًم٧م ذم اًم٘مت٤مل هل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 . {٣٧انحج: } چٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   

وضم٤مئز أن شمٙمقن أي٦م إومم هل أول آي٦م ٟمزًم٧م ذم إسم٤مطم٦م ىمت٤مل ُمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ، 

وأي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٟمزًم٧م ذم اإلذن ذم اًم٘مت٤مل قم٤مُم٦م عمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ وُمـ مل ي٘م٤مشمٚمٝمؿ ُمـ 

 اعمنميملم، يمام ىم٤مًمف اجلّم٤مص.

همجوهد زمـػسف، وصموهد معف ٤مم )ومل ُأُمر صغم اهلل ًمٕمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًم٘مت٤مل.. ىم 

(، أي: ومتح ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ذم اًمًٜم٦م أصحوزمف ضمؼ اجلفود، ضمتك صموء كٌم اهلل وايمػتح

(، أي: مج٤مقم٤مت مج٤مقم٤مت، ودطمؾ ايمـوس دم ديـ اهلل أهمقاصموً اًمث٤مُمٜم٦م ًمٚمٝمجرة، )

ـْ يمؼوءه، همؼبضف إيمقف( صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )وضمقـئٍذ اطمتوره اهلل إيمقف، وأضمى)  (، وَمَٕم

ِلُّ َصغم  : ٦َم ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم  َؿ َيُ٘مقُل َوُهَق َصِحٞمٌح  اهلُليَم٤مَن اًمٜمٌ  ٌَْض )) :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ْ ُيْ٘م ُف مَل إِٟم 

ـْ اجْلَٜم ٦مِ  َ  ،َٟمٌِل  طَمت ك َيَرى َُمْ٘مَٕمَدُه ُِم هُمٌِمَ  ..وَمَٚمام  َٟمَزَل سمِِف َوَرْأؾُمُف قَمغَم وَمِخِذي ((صُمؿ  خُيَػم 

ٌَْٞم٧ِم  ،صُمؿ  َأوَم٤مَق  ،قَمَٚمْٞمفِ  ُه إمَِم ؾَمْ٘مِػ اًْم قَْمغَم  ))اًمٚمٝمؿ:صُمؿ  ىَم٤مَل  ،وَم٠َمؿْمَخَص سَمٍَمَ ْٕ ومِٞمَؼ ا  ((اًمر 

َت٤مُرَٟم٤م اً إِذ :وَمُ٘مْٚم٧ُم  صُمٜم٤َم َوُهَق َصِحٞمٌح  ،َٓ خَيْ ِذي يَم٤مَن حُيَدِّ ُف اْلَِدي٨ُم اًم   :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َوقَمَروْم٧ُم َأٟم 

َؿ هِب٤َم قَْمغَم ؿ  اًمٚمٝم)) :وَمَٙم٤مَٟم٧ْم آظِمَر يَمِٚمَٛم٦ٍم شَمَٙمٚم  ْٕ ومِٞمَؼ ا  (( اظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.اًمر 

( زموظمديـي اظمـقرة، وفمؿره شمالث وؽمتقن ؽمـي( صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )وموت)

ـِ   ـْ وَمٕمَ  قمغم اًمّمحٞمح، ٌ ٤مسٍ  اسْم  اهلل  اهلل َصغم   َرؾُمقُل  ِٕم٨َم : ))سمُ ىَم٤مَل   اهلل قَمٜمُْٝماَم   َريِضَ  قَم
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 .................................................. ٚناْت ٚؾات٘ ؼي غٗس زبٝل ا٭ٍٚ
 اًمنمح  

َْرسَمِٕملمَ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  ٦مَ  وَمَٛمُٙم٨َم  ،ؾَمٜم٦َمً  ِٕ ةَ  صَماَلَث  سمَِٛمٙم   ُأُِمرَ  صُمؿ   ،إًَِمْٞمفِ  ُيقطَمك ؾَمٜم٦َمً  قَمنْمَ

ْجَرةِ  ـُ  َوُهقَ  َوَُم٤مَت  ،ؾِمٜملِمَ  قَمنْمَ  وَمَٝم٤مضَمرَ  سم٤ِمهْلِ ٤مري (( أظمرضمف اًمٌخَوؾِمتِّلمَ  صَماَلٍث  اسْم

 وُمًٚمؿ.

ـْ وَ  ِل   َأن  :))اهلل قَمٜمَْٝم٤م َريِضَ  قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم َ  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  َصغم   اًمٜمٌ  ـُ  َوُهقَ  شُمُقذمِّ  اسْم

 (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.َوؾِمتِّلمَ  صَماَلٍث 

َ ىم٤مل: )) اهلل قَمٜمْفُ  َريِضَ  وىمد ورد قمٜمد اإلُم٤مم أمحد قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  شُمُقذمِّ

ـُ  َوُهقَ  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اهللِ َرؾُمقُل  ونَ  َوِلَْٞمتِفِ  َرْأؾِمفِ  ذِم  ًَمْٞمَس  ؾَمٜم٦َمً  ؾِمتِّلمَ  اسْم  قِمنْمُ

  (.(سَمْٞمَْم٤مءَ  ؿَمْٕمَرةً 

 ُم٤م يٜم٤مرم ٓ وهذاوىمد مجع ال٤مومظ اسمـ يمثػم ذم ؾمػمشمف سملم اًمروايتلم سم٘مقًمف: ))

 (( اهـ.اًمٙمن حتذف ُم٤م يمثػماً  اًمٕمرب ٓن :أٟمس قمـ شم٘مدم

( ذم يـقم آصمٜمـلم دم ؾمـفر رزمقـٍع إول( صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ )وهموسمف وىموكً)

ـِ ُمٜمف، وم ـِ  َٕم ٌ ٤مسٍ  اسْم ِـلُّ  ُوًمِدَ : ))ىَم٤مَل  ريض اهلل قمٜمٝمام قَم  َيـْقمَ  َوؾَمـٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمـفِ  اهلُل َصـغم   اًمٜمٌ 

صْمٜملَْمِ  ِٓ صْمٜملَْمِ  َيْقمَ  َواؾْمُتٜمٌَِْئ  ا ِٓ َ  ا صْمٜملَْمِ  َيْقمَ  َوشُمُقذمِّ ِٓ ـْ  اً ُُمَٝم٤مضِمر َوظَمَرَج  ا ـ٦مَ  ُِم  اعْمَِديٜمَـ٦مِ  إمَِم  َُمٙم 

صْمٜملَْمِ  َيْقمَ  ِٓ صْمٜملَْمِ  َيْقمَ  اعْمَِديٜم٦َمَ  َوىَمِدمَ  ا ِٓ ؾَْمـَقدَ  اْلََجـرَ  َوَروَمعَ  ا ْٕ صْمٜمَـلْمِ  َيـْقمَ  ا ِٓ (( أظمرضمـف ا

اإلُم٤مم أمحد.

ـْ و ـِ  طَمؼْمٌ  زِم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ضَمِريرٍ  قَم ٌُُٙمؿْ  يَم٤منَ  إِنْ  سم٤ِمًْمَٞمَٛم  ،اًْمَٞمـْقمَ  َُمـ٤مَت  وَمَ٘مـدْ  ٤مً ّٞمـَٟمٌِ  َص٤مطِم

صْمٜملَْمِ  َيْقمَ  وَماَمَت  :ضَمِريرٌ  ىَم٤مَل  ِٓ  . أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهلُل َصغم   ا

                                                 

 .(4/511اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ يمثػم ) (1)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

ـْ و َ :)ىَم٤مًَمـ٧ْم  ريض اهلل قمٜمٝمـ٤م قَم٤مِئَِمـ٦مَ  قَم ِـلُّ  شُمـُقذمِّ  َيـْقمَ  َوؾَمـٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمـفِ  اهلُل َصـغم   اًمٜمٌ 

صْمٜملَْمِ  ِٓ ـَ  ا   ًَمْٞمَٚم٦مَ  َوُدومِ
ِ
َْرسمَِٕم٤مء ْٕ  ( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.ا

ـْ و ٤َم ريض اهلل قمٜمٝم٤م أيْم٤مً  قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم  َيْقمٍ  َأيُّ  سُمٜمَٞم ٦مُ  َي٤م هَل٤َم ىَم٤مَل  سَمْٙمرٍ  َأسَم٤م إِن  :)ىَم٤مًَم٧ْم  َأهن 

 َ صْمٜملَْمِ  َيْقمَ  ىُمْٚم٧ُم  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهلُل َصغم   اهللِ َرؾُمقُل  شُمُقذمِّ ِٓ  ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.ا

أُم٤م ذم أي شم٤مريخ ُمـ رسمٞمـع إول يم٤مٟمـ٧م ووم٤مشمـف.. ومٝمـذا أُمـر ُمٝمـؿ ضمـدًا يٜمٌٖمـل 

اًمتٜمٌف ًمف، وم٢من اًمٙمثػم يذيمر أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ شمـقذم ذم اًمثـ٤مين قمنمـ ُمــ رسمٞمـع 

ايمؼـقل اظمػقـد ذح وىمـد سمٞمٜمـ٧م سمٓمـالن ذًمـؽ ذم يمتـ٤ميب ) ،وهذا نمغم صحقحإول، 

 (، وه٤م أٟم٤م ذا أذيمره هٜم٤م ًمزي٤مدة اًمٗم٤مئدة، وم٠مىمقل:اجلقهر ايمػريد دم طمالصي ايمتقضمقد

ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول، وذم يقم آصمٜمـلم ُمٜمـف 

ىمتٞمٌـ٦م ذيمـر ذم إٓ أن اسمــ ، سمدًمٞمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ أطم٤مديـ٨م ؾمـ٤مسم٘م٦م، سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ

اعمٕم٤مرف أن ووم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤مٟم٧م يقم إرسمٕم٤مء، وىم٤مل أيمثـر أهـؾ اًمٕمٚمـؿ 

 :وايمصحقحأن ووم٤مشمف يم٤مٟم٧م ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إول، 

أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ووم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم يقم آصمٜمـلم اعمتٗمـؼ قمٚمٞمـف 

قمـغم أن وىمٗمـ٦م قمرومـ٦م ذم طمجـ٦م اًمـقداع وذم اًمث٤مين قمنم ُمــ رسمٞمـع: إلمجـ٤مع اعمًـٚمٛملم 

ـْ يم٤مٟم٧م يقم اجلٛمٕم٦م، وهق اًمت٤مؾمع ُمـ ذي الجـ٦م ُمــ همـػم ظمـالف، وم ـِ  ـَمـ٤مِرِق  َٕمـ  سْمـ

ـْ  َرضُمٌؾ  ضَم٤مءَ :ىَم٤مَل  ؿِمَٝم٤مٍب   اعْمُـ١ْمُِمٜملِمَ  َأُِمـػمَ  َيـ٤م :وَمَ٘مـ٤مَل  ريض اهلل قمٜمـف قُمَٛمـرَ  إمَِم  اًْمَٞمُٝمـقدِ  ُِمـ

ْذَٟم٤م َٟمَزًَم٧ْم  اًْمَٞمُٝمقدِ  َُمْٕمنَمَ  قَمَٚمْٞمٜم٤َم ًَمقْ  يِمَت٤مسمُِٙمؿْ  ذِم  آَي٦مً  شَمْ٘مَرُءونَ  إِٟم ُٙمؿْ  َ خت   ،اً قِمٞمـد اًْمَٞمـْقمَ  َذًمَِؽ  َٓ

 :َوضَمؾ   قَمز   ىَمْقًُمفُ  :ىَم٤مَل  ،ِهَل  آَي٦مٍ  َوَأيُّ  :ىَم٤مَل 
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 اًمنمح  

ـــ٤مَل ، {٣انًائووودة: } چڇ  ڇ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ چ  ـــ٤مَل  ،ىَم  وَمَ٘م

قَْمَٚمؿُ  َواهلل إِٟم ٜمِلريض اهلل قمٜمف:) قُمَٛمرُ  ِذي اًْمَٞمْقمَ  َٕ  اهلُل َصغم   اهللِ َرؾُمقلِ  قَمغَم  ومِٞمفِ  َٟمَزًَم٧ْم  اًم 

٤مقَم٦مَ  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ   ً تِل َواًم  قَمِِمـٞم ٦مَ  ؿَ َوؾَمـٚم   قَمَٚمْٞمـفِ  اهلُل َصـغم   اهللِ َرؾُمـقلِ  قَمغَم  ومِٞمَٝم٤م َٟمَزًَم٧ْم  اًم 

 ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ و أمحد وهمػمهؿ.اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ذِم  قَمَروَم٦مَ 

ومٞمٙمقن سمذًمؽ دظمقل ؿمٝمر ذي الج٦م سمٞمقم اخلٛمٞمس، ومٞمٙمـقن اعمحـّرم إُمـ٤م يـقم 

اجلٛمٕمــ٦م قمــغم شم٘مــدير ظمــروج اًمِمــٝمر شمًــٕم٤ًم وقمنمــيـ يقُمــ٤ًم، أو اًمًــ٧ٌم قمــغم شم٘مــدير 

.. ومٞمٙمـقن صـٗمٌر سم٤مًمًـ٧ٌم، وإن يمـ٤من ظمروضمف صمالصملم يقُم٤ًم، وم٢من يم٤من اعمحرم سم٤مجلٛمٕم٦م

اعمحرم سم٤مًم٧ًٌم.. ومٞمٙمقن صـٗمٌر سم٤مٕطمـد، ومـ٢من يمـ٤من صـٗمر سم٤مًمًـ٧ٌم.. ومٞمٙمـقن رسمٞمـع 

إول سم٤مٕطمد، وإن يم٤من صٗمر سم٤مٕطمد ومٞمٙمقن رسمٞمـع إول سمـ٤مٓصمٜملم، ويمـٞمٗمام دارت 

ال٤مل قمغم هذا ال٤ًمب.. ومٚمؿ يٙمـ اًمث٤مين قمنم ُمـ رسمٞمع إول يـقم آصمٜمـلم سمقضمـف 

إرسمٕمــ٤مء أيْمــ٤ًم، ًمٙمـــ يٛمٙمـــ أن يٙمــقن ذم اًمثــ٤مين ُمـــ اًمِمــٝمر أو  ُمـــ اًمقضمــقه، وٓ

اًمث٤مًم٨م قمنم أو اًمراسمع قمنم أو اخل٤مُمس قمنم، وهلذا ٟمجد اخلالف ذم ذًمؽ سملم أهؾ 

ّي  ذيمراًمٕمٚمؿ، طمٞم٨م  ـْ  اًمّثـ٤ميِن  ذِم  شُمـُقذّمَ  َأّٟمفُ  خِمْٜمٍَػ  َوَأيِب  اًْمَٙمْٚمٌِّل  اسمـ قمـ اًمّٓمؼَمِ  َرسمِٞمـعٍ  ُِمـ

َّولِ  ْٕ إن يم٤مٟم٧م اًمثالصم٦م إؿمٝمر اًمتل ىمٌٚمٝم٤م يمٚمٝم٤م ُمـ شمًٕم٦م وقمنميـ، ، وهذا ٓ يٌٕمد ا

ـْ  َيـْقمٍ  َأّولِ  ذِم صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ  شُمُقذّمَ  َأّٟمفُ  :خْلََقاِرْزُِمّل وىم٤مل ا َّولِ  َرسمِٞمـعٍ  ُِمـ ْٕ  ،ا

 وؾمٚمؿ شمقذم يقم آصمٜملم ذم اخل٤مُمس   صغم اهلل قمٚمٞمف  هق أٟمف وإىمرب إمم اًمّمقاب 

                                                 

 .(4/463اٟمٔمر: اًمروض إٟمػ ) (1)
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 ....................... ٚ ؾٔ عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ,س٠ض١ٓ إسد٣ عػس٠ َٔ اهلذ
 اًمنمح  

قمنم ُمـ رسمٞمع إول يمام ذيمره سمٕمض ؿمٞمقظمٜم٤م، وي١ميد ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ قمــ 

 يـقم اعمديٜمـ٦م  - وؾمـٚمؿ قمٚمٞمـف اهلل صـغم -  اهلل رؾمـقل ىمـدم: ىمـ٤مل ظمزُمـ٦م سمــ ال٤مرث

، رُمْمـ٤من ُمــ آصمٜمـلم يـقم سمـدر يـقم ويمـ٤من ،إول رسمٞمـع ُمــ قمنمة ٕرسمع آصمٜملم

 .إول رسمٞمع ُمـ قمنمة خلٛمس آصمٜملم يقم وشمقرم

 :الخالصة 

أن أهؾ اًمٕمٚمؿ أشمٗم٘مقا قمغم أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمقذم يقم 

آصمٜملم، وهذا جيٕمؾ ُمـ اعمًتحٞمؾ أن يّم٤مدف يقم آصمٜملم اًمث٤مين قمنم ُمـ رسمٞمع 

ا قمغم أن اًمقىمقف سمٕمروم٦م ذم إول اًمذي ذه٥م إًمٞمف أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ: ٕهنؿ اشمٗم٘مق

طمج٦م اًمقداع وىمع سمٞمقم اجلٛمٕم٦م وهق يقم اًمت٤مؾمع، وقمغم مجٞمع اًمت٘م٤مدير ذم ظمروج 

إؿمٝمر )ذي الج٦م واعمحرم وصٗمر( ًمـ يٙمقن يقم آصمٜملم هق يقم اًمث٤مين قمنم ُمـ 

رسمٞمع: سمؾ ؾمٞمٙمقن إُم٤م اًمٞمقم اًمث٤مين ُمٜمف، أو اًمث٤مًم٨م قمنم أو اًمراسمع قمنم أو اخل٤مُمس 

 ق اخل٤مُمس قمنم، يمام ورد ذم طمدي٨م أيب ٟمٕمٞمؿ، واهلل أقمٚمؿ. قمنم، وإىمرب ه

 (.ؽمـي إضمدى فممم يمؾفجرةويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )

( ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء، أي: سمٕمد ووم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف ودهمـ فمؾقف ايمصالة وايمسالم)

ـْ وؾمٚمؿ سمٞمقُملم، ومَ  ِلُّ َصغم  : ))ىَم٤مًَم٧ْم  اهلل قَمٜمَْٝم٤م َريِضَ  قَم٤مِئَِم٦مَ   ُأمِّ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َٕم َ اًمٜمٌ   اهللُ شُمُقذمِّ

 
ِ
َْرسمَِٕم٤مء ْٕ ـَ ًَمْٞمَٚم٦َم ا

صْمٜملَْمِ َوُدومِ ِٓ َؿ َيْقَم ا  (( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد، واًمٓمؼماين.قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

ـْ قِمْٙمِرَُم٦َم ىَم٤مَل: وَ  َ َرؾُمقُل اهلل َصغم  ))قَم ،  اهلُلشُمُقرمِّ صْمٜملَْمِ ِٓ َؿ َيْقَم ا قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

 وَمُحٌَِس سمَ 
ِ
ـَ ًَمْٞمَٚم٦َم إَْرسمَِٕم٤مء

 (( أظمرضمف اًمدارُمل.ِ٘مٞم ٦َم َيْقُِمِف َوًَمْٞمَٚمتِِف َواًْمَٖمَد طَمت ك ُدومِ

 



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

133 

......................................................................................... 
 اًمنمح  

قمٜمد اسمـ  وقمغم هذا يٙمقن اًمٜمٌل صغم اهلل ًمٕمٞمف وؾمٚمؿ ىمد دومـ ًمٞماًل يمام ورد

ٌ ٤مسٍ  ُم٤مضم٦م ـِ قَم ـْ اسْم ِٗمُروا ًمَِرؾُمقِل : ))ىَم٤مَل  اهلل قَمٜمْفُ  َريِضَ  قَم  اهللُ َصغم   اهللِعَم ٤م َأَراُدوا َأْن حَيْ

اِح  ..قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  ـِ اجْلَر  ٌَْٞمَدَة سْم ٦مَ  ،سَمَٕمُثقا إمَِم َأيِب قُم يِح َأْهِؾ َُمٙم  ُح يَمَيِ  ،َويَم٤مَن َيْيَ

َْهِؾ اعمَِْديٜم٦َمِ  ،يِب ـَمْٚمَح٦مَ َوسَمَٕمُثقا إمَِم أَ  ِٕ ِٗمُر  ِذي حَيْ ٌََٕمُثقا إًَِمْٞمِٝماَم  ،َويَم٤مَن َيْٚمَحدُ  ،َويَم٤مَن ُهَق اًم  وَم

ْ ُيقضَمْد  ،وَمِجلَء سمِفِ  ،وَمَقضَمُدوا َأسَم٤م ـَمْٚمَح٦مَ  ،ظِمْر ًمَِرؾُمقًمَِؽ اًمٚمٝمؿ   :َوىَم٤مًُمقا ،َرؾُمقًَملْمِ  َومَل

ٌَْٞمَدةَ  ـْ ضِمَٝم٤مِزِه َيْقَم  :ىَم٤مَل  .قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهللُ َصغم   اهللِوَمَٚمَحَد ًمَِرؾُمقِل  ،َأسُمق قُم وَمَٚمام  وَمَرهُمقا ُِم

 
ِ
يِرِه ذِم سَمْٞمتِفِ  ..اًمثُّاَلصَم٤مء قَمَٚمْٞمِف  اهلُلَصغم   اهللِ صُمؿ  َدظَمَؾ اًمٜم ٤مُس قَمغَم َرؾُمقِل  ،ُوِوَع قَمغَم َهِ

َؿ َأْرؾَم٤مًٓ  ٤مءَ  ..هُمقاطَمت ك إَِذا وَمرَ  ،ُيَّمٚمُّقَن قَمَٚمْٞمفِ  َوؾَمٚم  ًَ  ..طَمت ك إَِذا وَمَرهُمقا ،َأْدظَمُٚمقا اًمٜمِّ

ٌَْٞم٤منَ  ْ َي١ُمم  اًمٜم ٤مَس قَمغَم َرؾُمقِل  ،َأْدظَمُٚمقا اًمّمِّ َؿ َأطَمدٌ  اهلُلَصغم   اهللِ َومَل ًَمَ٘مْد  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

َٗمُر ًَمفُ  ِذي حُيْ ِٚمُٛمقَن ذِم اعْمََٙم٤مِن اًم  ًْ ِجِدهِ يُ  :وَمَ٘م٤مَل ىَم٤مِئُٚمقنَ  ،اظْمَتَٚمَػ اعْمُ ًْ ـُ ذِم َُم َوىَم٤مَل  ،ْدوَم

ـُ َُمَع َأْصَح٤مسمِفِ  :ىَم٤مِئُٚمقنَ  قَمَٚمْٞمِف  اهللُ َصغم   اهللِإيِنِّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ  ،ُيْدوَم

َؿ َيُ٘مقُل  ٌَُض  ..َُم٤م ىُمٌَِض َٟمٌِل  )) :َوؾَمٚم  ـَ طَمْٞم٨ُم ُيْ٘م
ٓ  ُدومِ وَمَروَمُٕمقا ومَِراَش َرؾُمقِل  :ىَم٤مَل  ((.إِ

َ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ ِذي شُمُقذمِّ َؿ اًم  ـَ َصغم   ،وَمَحَٗمُروا ًَمفُ  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 
َؿ  اهللُ صُمؿ  ُدومِ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

 
ِ
َْرسمَِٕم٤مء ْٕ ـْ ًَمْٞمَٚم٦ِم ا ْٞمِؾ ُِم  ((.َوؾَمَط اًمٚم 

ـُ اًمّرؾُمقِل َصغّم وىم٤مل ذم )اًمروض إٟمػ(: )) ـْ َوؾَمطِ  اهلُلَدوْم  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمّٚمَؿ ُِم

 
ِ
َْرسمَِٕم٤مء ْٕ ٌُْد ، اًمّٚمْٞمِؾ ًَمْٞمَٚم٦َم ا ـُ إؾْمَح٤مَق: َوطَمّدصَمٜمِل قَم ـْ اُْمَرَأشمِِف  اهللِ ىَم٤مَل اسْم ـُ َأيِب سَمْٙمٍر، قَم سْم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ  ـِ ُزَراَرَة، قَم ـِ َأؾَمْٕمَد سْم ـِ سْم ٌِْد اًمّرمْحَ ـْ قُمْٛمَرَة سمِٜم٧ِْم قَم  وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜم٧ِْم قُماَمَرَة قَم
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

  اهللُ 
ِ
َْرسمَِٕم٤مء ْٕ ـْ ًَمْٞمَٚم٦ِم ا وُمثٚمف ذم ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، وقمٚمٞمف  (( اهـ،قَمٜمَْٝم٤م: ضَمْقُف اًمّٚمْٞمِؾ ُِم

 أيمثر أهؾ اًمًػم.

امن سمـ حمٛمد ٕمـ قمثوىم٤مل سمٕمْمٝمؿ أٟمف دومـ يقم إرسمٕم٤مء، أي: ذم اًمٜمٝم٤مر، وم

صمٜملم طملم زاهم٧م شمقذم رؾمقل اهلل، صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يقم آ))إظمٜمز ىم٤مل: 

.(( أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤متاًمِمٛمس ودومـ يقم إرسمٕم٤مء

ء ًمٞمٚم٦م وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٟمام دومـ يقم اًمثالصم٤م

 صغم اهلل قمٚمٞمف و ىمٌض رؾمقل اهلل)) إرسمٕم٤مء هن٤مرا يمام ضم٤مء ذم ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق:

وٓ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م طمتك يم٤من ُمـ آظمر يقم  ،ومل يدومـ ذًمؽ اًمٞمقم ،ؾمٚمؿ يقم آصمٜملم

أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ شمقذم يقم ((، وذم ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: اًمثالصم٤مء

 .صمٜملم ودومـ يقم اًمثالصم٤مءآ

قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، ىم٤مل: وذيمر اًمؽمُمذي ذم ؿمامئٚمف 

 .ششمقومػمؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم آصمٜملم، ودومـ يقم اًمثالصم٤مء»

ذم ذطمف قمغم )ؾمٜمـ أيب داود(:  هـ(855)اعمتقرم:  لسمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜموىم٤مل 

 -قمٚمٞمف اًمًالم -اهللشمقذم رؾمقل  " -قمٚمٞمف اًمًالم -عم٤م شُمقذم رؾمقل اهلل "ىمقًمف: ))

إطمدى قمنمة ُمـ اهلجرة،  يقم آصمٜملم اصمٜمتل قمنمة ًمٞمٚم٦م ُمـ رسمٞمع إول ُمـ ؾمٜم٦م

 (( اهـ.ودومـ يقم اًمثالصم٤مء، ىم٤مًمف اًمقاىمدي

 

                                                 

 (.4/476)اًمروض إٟمػ  (1)

 (.6/198)ذح ؾمٜمـ أيب داود  (2)
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ٜطُل ؾ٠٬ اغيؿًري عًٝ٘, ٚض٬ّ اغيطًُري  ٖٚٛ سٞ ؼي قرٙ, ,باغيد١ٜٓ ؼي بٝت٘

 , ...................................................................................عًٝ٘
 اًمنمح  

اظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: وأهمرب ُمـ ذًمؽ ُم٤م 

))وًمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم آصمٜملم، وُم٤مت يقم آصمٜملم، ودومـ ًمٞمٚم٦م 

 اًمثالصم٤مء((: إٓ إن ىمّمد ُم٤ًمء اًمثالصم٤مء ومٝمق ُمقاومؼ عم٤م ذيمره قمٌداًمرزاق، واًمف أقمٚمؿ.

 هل:ومٞمتخٚمص ُمـ يمؾ ذًمؽ أهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم وىم٧م دومٜمف قمغم أرسمٕم٦م أىمقال، و

 يقم اًمثالصم٤مء. .1

 ًمٞمٚم٦م اًمثالصم٤مء. .2

 يقم إرسمٕم٤مء. .3

 ُم٤ًمء إرسمٕم٤مء وؾمط اًمٚمٞمؾ. .4

واًم٥ًٌم ذم شم٠مظمػم دومٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمٜمٌٝم٤مين هق: ُم٤م 

وىمع ُمـ آظمتالف ذم ُمقشمف، وذم حمؾ دومٜمف، طمٞم٨م مل يّمدق اًمٙمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

صمؿ اظمتٚمٗمقا ذم حمؾ دومٜمف، يمام شم٘مدم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ظمؼم ُمقشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

 ذم طمدي٨م اسمـ ُم٤مضم٦م.

( ذم طمجر اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م دم زمقتف زموظمديـي اظمـقرةودومـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )

ِلُّ َصغم  ىَم٤ْمًَم٧ْم: )) قَمٜمَْٝم٤م اهللُ قَم٤مِئَِم٦ُم َريِضَ  ريض اهلل قمٜمٝم٤م يمام أؾمٚمٗمٜم٤م، ومٕمـ َ اًمٜمٌ   اهلُلشُمُقذمِّ

َؿ ذِم سَمٞمْ   (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري. تِلقَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

ضمــل دم ومــػمه، يســؿع صــالَة اظمصــؾكم فمؾقــف، ( صــغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ )وهــق)

 رؾمقل اهلل   قمٜمف أن اهلل  ورد قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض  (، وم٘مد وؽمالَم اظمسؾؿكم فمؾقف
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َْٟمٌَِٞم٤مءصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:)) ْٕ ٌُقرهؿْ  ذِم  َأطْمَٞم٤مء ا واًمٌٞمٝم٘مـك (( أظمرضمف أسمـقيٕمغم ىُم

 .اًمديٚمٛمكوقم٤ًميمر  واسمـ

ـْ و  َُمـ٤م:))ىَمـ٤مَل  َوؾَمـٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمـفِ  اهلل َصغم   اهلل َرؾُمقَل  َأن  ريض اهلل قمٜمف  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

ـْ  ٚمِّؿُ  َأطَمدٍ  ُِم ًَ ٓ   قَمكَم   ُي ـاَلمَ  قَمَٚمْٞمـفِ  َأُرد   طَمت ـك ُروطِمـل اهلل قَمكَم   َرد   إِ  ً (( أظمرضمـف أمحـد اًم

(، وًمرسمام ُوضِمـَد صم٘م٤مت ورواشمفوأسمق داود واًمٌٞمٝم٘مل، ىم٤مل ال٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح:)

 اجلًـد إمم اًمـروح قمـقد أن فمـ٤مهره أن قمٜمد اًمٌٕمض إؿمـٙم٤مل ذم ًمٗمـظ الـدي٨م وهـق

ذيمـره الـ٤مومظ اسمــ طمجـر ذم  ، واجلـقاب هـق ُمـ٤ماعمـقت وهـق قمٜمـف اٟمٗمّمـ٤مهل٤م ي٘متيض

 سم٘مقًمـف اعمـراد أن :أضمدهو سم٠مضمقسم٦م ذًمؽ قمـ اًمٕمٚمامء أضم٤مب وىمد)اًمٗمتح( طمٞم٨م ىم٤مل:))

 صمـؿ شمٜمزع صمؿ شمٕم٤مد أهن٤م ٓ ،دومٜمف قم٘م٥م ؾم٤مسم٘م٦م يم٤مٟم٧م روطمف رد أن (روطمل قمكم اهلل رد)

 اعمـراد أن :ايمثويمـٌ ،ومٞمـف ُمِمـ٘م٦م ٓ سمـؾ ُمـقت ٟمـزع هق ًمٞمس ًمٙمـ ؾمٚمٛمٜم٤م :ايمثوين ،شمٕم٤مد

 ضمٝمـ٦م ُمــ ومٞمـف اًمٜمٓمـؼ ومتجـقز سمـ٤مًمروح اعمـراد :ايمرازمـع ،سمـذًمؽ اعمقيمـؾ اعمٚمؽ سم٤مًمروح

 رضمـع قمٚمٞمـف ؾمـٚمؿ وم٢مذا إقمغم أُمقر اعمأل ذم يًتٖمرق أٟمف :اخلومس ،ٟمٗمٝمٛمف سمام ظمٓم٤مسمٜم٤م

 الـؼ قمٌـداًمرمحـ ذف أسمق اإلُم٤مموىم٤مل  (( اهـ.قمٚمٞمف ؾمٚمؿ ُمـ ًمٞمجٞم٥م ومٝمٛمف إًمٞمف

ــ٤مدي اًمٕمٔمــٞمؿأذف اًمّمــدي٘مل   حمٛمــد ــف )قمــقن اعم آسم ــقد ذح ؾمــٜمـ أيب ذم يمت٤مسم ٕمٌ

ٓ  : اًْمـَقُدود وَمـْتح ذِم  ىَم٤مَل داود(:)) ـْ  ..ُروطِمـل اهلل قَمـكَم   َرد   إِ  اعْمَْٕمُٚمـقل طَمـْذف ىَمٌِٞمـؾ ُِمـ

٦م َوإىَِم٤مَُم٦م ـّ  َوَهَذا، َُمَ٘م٤مُمف اًْمِٕمٚم   : شَمَٕمـ٤ممَم  ىَمْقًمـف ُِمْثـؾ َواخْلَـؼَم  اجْلَـَزاء ذِم  ؿَمـ٤مِئع اًْمَٙماَلم ذِم  وَم

سُمقك أي: وَم٢مِنْ  ،{١٢٤آل عًراٌ: } چگ  ڳ  ڳ      گ       گ      گ       کچ   يَمذ 
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َزن وَماَل  َب  وَمَ٘مدْ  حَتْ تف َوُأىِمٞمؿَ  اجْلََزاء وَمُحِذَف ، إًَِمْخ  .. يُمذِّ گ  چ  ٤ممَم شَمَٕمـ َوىَمْقًمـف، َُمَ٘م٤مُمـف قِمٚم 

، {٣٠انكهوووووووووو : } چگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

ـَ  أي: إِن   ِذي ٤مِل٤َمت َوقَمِٛمُٚمقا آَُمٜمُقا اًم  ـ٤م قَمَٛمٚمٝمـؿْ  ُٟمِْمٞمع وَماَل  اًمّم  َٟم  ـْ  َأضْمـر ُٟمِْمـٞمع َٓ  ِٕ  َُمـ

ـَ  ًَ ر ُهٜم٤َم َه٤م وَمَٙمَذا، قَمَٛمالً  َأطْم ـْ  أي: َُمـ٤م اًْمَٙماَلم ُيَ٘مد  ـٚمِّؿ َأطَمـد ُِمـ ًَ ٓ   قَمـكَم   ُي  قَمَٚمْٞمـفِ  َأُردّ  إِ

اَلم  ً يَنِّ  اًم
اَلم َردّ  قَمغَم  َأىْمِدر طَمّل  ِٕ  ً ٥ٌَم، قَمَٚمْٞمفِ  َأُردّ  طَمت ك َوىَمْقًمف اًم ًَ  طَمت ك َذًمَِؽ  أي: وَم

ٌٌَِٞم ٦م شُمِٗمٞمد اسِْمتَِداء طَمْرف ُهٜم٤َم وَمَحت ك قَمَٚمْٞمفِ  َأُردّ   ً  َٓ ، َيْرضُمقَٟمفُ  َٓ  طَمت ك وُماَلن َُمِرَض  ُِمْثؾ اًم

َٓ  اْلَِدي٨م َُمْٕمٜمَك اشِم َْمَح  َوهِبََذا، يَمْل  كسمَِٛمْٕمٜمَ  ٌَـ٧َم  َُمـ٤م خُي٤َمًمِػ َو َْٟمٌَِٞمـ٤مء طَمَٞمـ٤مة صَم ْٕ  قَمَٚمـْٞمِٝمؿْ  ا

اَلم  ً  (( اهـ.اًم

 ٓشمّم٤مل ذًمؽ ذم يمٚمف اًمزُم٤من اؾمتٖمراق يًتٚمزم أٟمفورسمام ورد إؿمٙم٤مل آظمر وهق 

ال٤مومظ اسمـ ، وىمد أضم٤مب يمثرة َمحُي  ٓ ممـ إرض أىمٓم٤مر ذم قمٚمٞمف واًمًالم اًمّمالة

 وأطمــقال ،سم٤مًمٕم٘مــؾ شمــدرك ٓ أظمــرة أُمــقر أنطمجــر قمــغم هــذا اإلؿمــٙم٤مل سم٘مقًمــف:))

 (( اهـ.أظمرة سم٠مطمقال أؿمٌف اًمؼمزخ

ــٚمؿ  ــف وؾم ــقل اهلل صــغم اهلل قمٚمٞم ـــ رؾم ــف قم ــٕمقد ريض اهلل قمٜم ـــ ُمً ـــ اسم وقم

ِدصُمقنَ  ًَمُٙمؿْ  ظَمػْمٌ  طَمَٞم٤ميِت ىم٤مل:))  َأقْماَمًُمُٙمؿْ  قَمكَم   شُمْٕمَرُض  ًَمُٙمؿْ  ظَمػْمٌ  َوَووَم٤ميِت  ًَمُٙمؿْ  َوحُيَْدُث  حُتْ

ـْ  َرَأْي٧م وَماَم  ـْ  َرَأْي٧م َوَُم٤م اهلل قَمَٚمْٞمفِ  مَحِْدت ظَمػْمٍ  ُِم (( أظمرضمـف اهلل ًَمُٙمـؿْ  اؾْمَتْٖمَٗمْرت َذ   ُِم

 اًمٌزار، ىم٤مل اهلٞمثٛمل ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.

                                                 

 (.3/531قمقن اعمٕمٌقد ) (1)
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 ................................ ٚقد ؾكً٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعازي ع٢ً طيٝل اشبًل,
 اًمنمح  

 ( صالة ٟمٜم٤مل هب٤م ُمراوم٘متف. آُملم.ايمؾفؿ صؾَّ وؽمؾؿ وزمورك فمؾقف وفمعم آيمف) 

( قمـغم اإلـمـالق، أي: أومْمـؾ وومد همضؾف اهلل ؽمبحوكف وسمعولم فمعم مجقع اخلؾؼ) 

ـــ اًمٌنمــ واجلـــ  ــ٤م واًمًــٗمٚمٞم٦م، ُم ــ٦م ُمٜمٝم ــقم اًمِمــ٤مُمؾ ًمٚمٕمٚمقي ــغم اًمٕمٛم ــ٤مت قم اعمخٚمقىم

 ٦م، ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ذم ؾم٤مئر ظمّم٤مل وأوص٤مف اًمٙمامل.واعمالئٙم

وُم٤م ورد قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمٜمٝمل قمـ شمٗمْمٞمٚمف.. ومٝمـق حمٛمـقل قمـغم 

شمٗمْمٞمؾ ي١مدي إمم شمٜم٘مـٞمص همـػمه ُمــ إٟمٌٞمـ٤مء، أو ىم٤مًمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ شم٠مدسمـ٤م 

 وشمقاوٕم٤ًم.

ــٚمؿ:)) ــف وؾم ــف صــغم اهلل قمٚمٞم ــؽ ىمقًم ـــ ذًم ــُٚمْقيِن  َٓ وُم ــغَم شُمَٗمْمِّ ((،  قَم
ِ
ــ٤مء إَْٟمٌَِٞم

ويِن  َٓ وىمقًمف:)) ُ ((، وُمـ شمتٌع الـدي٨م ُمــ سمدايتـف قمـرف اًمًـ٥ٌم، ُُمقؾَمك قَمغَم  خُتَػمِّ

ـْ  َرضُمٌؾ  اؾْمَت٥م   :قَمٜمُْف ىَم٤مَل  اهلل َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  ومٕمـ َأيِب  ـِٚمِٛملمَ  ُِمـ ًْ ـْ  َوَرضُمـٌؾ  اعْمُ  ،اًْمَٞمُٝمـقدِ  ُِمـ

ــ٤مَل  ــِٚمؿُ  وَمَ٘م ًْ ــِذي :اعْمُ ــَٓمَٗمك َواًم  ــد اْص ــغَم  اً حُمَٛم  ــ٤معَملِمَ  قَم ــؿٍ  ذِم  ،اًْمَٕم ًَ ــؿُ  ىَم ًِ ــفِ  ُيْ٘م ــ٤مَل  ،سمِ  وَمَ٘م

ِذي :اًْمَٞمُٝمقِديُّ  ِٚمؿُ  وَمَروَمعَ  ،اًْمَٕم٤معَملِمَ  قَمغَم  ُُمقؾَمك اْصَٓمَٗمك َواًم  ًْ  وَمَٚمَٓمـؿَ  َذًمِـَؽ  قِمٜمْـدَ  َيـَدهُ  اعْمُ

هُ  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهلل َصغم   َرؾُمقلِ  إمَِم  اًْمَٞمُٝمقِديُّ  وَمَذَه٥َم  ،اًْمَٞمُٝمقِدي   ـِذي وَم٠َمظْمؼَمَ  يَمـ٤منَ  سم٤ِمًم 

ـْ  ِٚمؿِ  َوَأُْمرِ  َأُْمِرهِ  ُِم ًْ ِلُّ  وَمَ٘م٤مَل  ،اعْمُ ويِن  َٓ :))اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمـٚم ؿَ  َصغم   اًمٜمٌ  ُ  ُُمقؾَمـك قَمـغَم  خُتَـػمِّ

َل  وَم٠َميُمقنُ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  َيّْمَٕمُ٘مقنَ  اًمٜم ٤مَس  وَم٢مِن   ـْ  َأو   ٤مٟمِـ٥ِم سمِجَ  سَمـ٤مـمٌِش  ُُمقؾَمـك وَمـ٢مَِذا ُيِٗمٞمُؼ  َُم

ـْ  َأيَم٤منَ  َأْدِري وَماَل  اًْمَٕمْرشِ  ٌْكِم  وَم٠َموَم٤مَق  َصِٕمَؼ  ومِٞمَٛم ـْ  يَمـ٤منَ  َأوْ  ىَم (( أظمرضمـف اهلل اؾْمـَتْثٜمَك مِمـ 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

ُٚمْقيِن  َٓ وُمـ ذًمؽ أيْم٤م ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:))  ـِ سمْ  َس ٟمُ قْ يُ  قَمغَم شُمَٗمْمِّ
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ٌَِٖمل َٓ (، وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اهلل:))(كت  ُمَ  ٌْدٍ  َيٜمْ فُ  َيُ٘مقَل  َأنْ  ًمَِٕم ـْ  ظَمـػْمٌ  إِٟم   ُِمـ

ــقُٟمَس  ـِ  ُي ــ ــك سْم ــل ذم َُمت  ــ٤مم اًم٘مرـمٌ ــ٤مل اإلُم ــد ىم ــٚمؿ.. وم٘م ــ٤مري وُمً ــف اًمٌخ (( أظمرضم

 سمــ يـقٟمس قمغم شمٗمْمٚمقين ٓ) وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف: اعمٕم٤مزم أسمق وىم٤ملشمٗمًػمه:))

 اًمٌحر ىمٕمر ذم وهق ُمٜمف، اهلل إمم سم٠مىمرب اعمٜمتٝمك ؾمدرة ذم وأٟم٤م أيمـ مل وم٢مين اعمٕمٜمك( ُمتك

ف شمٕم٤ممم قمـ اجلٝم٦م واعمٙم٤من ومٞمًتقي ذم طم٘مف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم القت سمٓمـ ذم ((: ًمٜمٜمزهُّ

 َُمـ ومقق اًمًٛمقات وُمـ ذم ىم٤مع اًمٌح٤مر.

ٌَِٖمل َٓ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:)) وًمٕمؾ اعمراد ُمـ ىمقًمف ٌْدٍ  َيٜمْ ـفُ  َيُ٘مقَل  َأنْ  ًمَِٕم  ظَمـػْمٌ  إِٟم 

ـْ  ـِ  ُيقُٟمَس  ُِم ((.. هق أٟمف مل يًٌح اهللَ أطمٌد ذم ىمٕمر اًمٌح٤مر يمام ومٕمؾ ؾمٞمدٟم٤م يقٟمس َُمت ك سْم

سمـ ُمّتك قمٚمٞمف اًمّمالة اًمًالم، ومٚمٝمذا مل يٜمؾ اخلػمي٦م سم٤مًمتًٌٞمح ذم ذًمـؽ اعمٙمـ٤من همـػمه، 

ٜمك اًمزي٤مدة اًمتل وردت ذم الدي٨م قمٜمد اسمــ أيب ؿمـٞم٦ٌم ذم ُمّمـٜمٗمف ويدل قمغم هذا اعمٕم

- ىمـ٤ملطمٞم٨م أورد الدي٨م قمـ ؾمٞمدٟم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يمـرم اهلل وضمٝمـف أٟمـف ىمـ٤مل: 

ٌْدٍ  َس ٞمْ ًمَ :)) -وضمؾ قمز اهلل يٕمٜمل فُ  َيُ٘مقَل  َأنْ  زِم  ًمَِٕم ـْ  ظَمػْمٌ  إِٟم  ـِ  ُيقُٟمَس  ُِم  اهللَ َح ٌ  َُمت ك ؾَمـ سْم

 ((.ِت اَم ٚمُ اًمٔمُّ  ذِم 

ـْ د ورد وىم ـِ  َأَٟمسِ  قَم اهلل قَمَٚمْٞمِف  َصغم   اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : قَمٜمُْف ىَم٤مَل  اهلل َريِضَ  َُم٤مًمٍِؽ  سْم

ُل  َأَٟم٤م:))َوؾَمٚم ؿَ  ٌُُٝمؿْ  َوَأَٟم٤م سُمِٕمُثقا إَِذا ٤مً ظُمُروضم اًمٜم ٤مسِ  َأو  ـُهؿْ  َوَأَٟم٤م َووَمُدوا إَِذا ظَمٓمِٞم ُ ٌَنمِّ  إَِذا ُُم

قا ًُ َٓ  َريبِّ  قَمـغَم  آَدمَ  َوًَمـدِ  َأيْمـَرمُ  َوَأَٟمـ٤م ،سمَِٞمِدي ذٍ َيْقَُمئِ  اْلَْٛمدِ  ًمَِقاءُ  ،َأِي (( أظمرضمـف وَمْخـرَ  َو

 اًمؽمُمذي.

ـْ  ـِ  قَم ٌ ٤مسٍ  اسْم َٓ ىمـ٤مل:)) اهلل قَمَٚمْٞمـِف َوؾَمـٚم ؿَ  َصـغم   اهللِأن رؾمقل  قَمٜمْفُ  اهلل َريِضَ  قَم  َأ

َٓ  طَمٌِٞم٥ُم  َوَأَٟم٤م   طَم٤مُِمُؾ  َوَأَٟم٤م وَمْخرَ  اهلل َو
ِ
َٓ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  اْلَْٛمدِ  ًمَِقاء ُل  َوَأَٟم٤م وَمْخرَ  َو   ؿَم٤مومِعٍ  َأو 
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 ...................................................... ٚدعً٘ خامت ا٭ْبٝا٤ ٚاغيسضًري,
 اًمنمح  

ُل  عٍ  َوَأو  َٓ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُمــ٦مِ  َيــْقمَ  ُُمَِمــٗم  ُل  َوَأَٟمــ٤م وَمْخــرَ  َو ـْ  َأو  كُ  َُمــ ــرِّ  اهلل زِم  َتُح وَمَٞمْٗمــ اجْلَٜم ــ٦مِ  طِمَٚمــَؼ  حُيَ

َٓ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  وُمَ٘مَراءُ  َوَُمِٕمل وَمُٞمْدظِمُٚمٜمِٞمَٝم٤م ًملِمَ  َأيْمَرمُ  َوَأَٟم٤م وَمْخرَ  َو َو  ْٕ ـَ  ا ظِمِري ْٔ َٓ  َوا (( وَمْخـرَ  َو

 أظمرضمف اًمؽمُمذي.

َٓ ))وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  حيتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم: ((وَمْخرَ  َو

 : وٓ أومتخر قمغم همػمي وٓ أشمٙمؼم سمذًمؽ.إول

 : وٓ ومخر ومقق هذا اًمٗمخر.ايمثوين

: وم٘م٤مًمقا اًمًامء، أهؾ وقمغم إٟمٌٞم٤مء قمغم حمٛمدا ومْمؾ اهلل إنوىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: )

ڌ  ڌ    چ  : ىم٤مل شمٕم٤ممم اهلل إن: وم٘م٤مل ؟ اًمًامء أهؾ قمغم ومْمٚمف قم٤ٌمس سمـ ي٤م  سمؿ

األَبياء: } چڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک        ک  ک  

ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ : وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم عمحٛمد وىم٤مل.{٢٧

 .{٢ – ١انفخح: } چڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  چ : شمٕمـ٤ممم اهلل ىمـ٤مل :ىم٤مل ؟ إٟمٌٞم٤مء قمغم ومْمٚمف ومام: ىم٤مًمقا

 اهلل صـغم عمحٛمـد وضمؾ قمز اهلل وىم٤مل  {٤إبراهيى: } چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

ــف ــٚمؿ قمٚمٞم ــٚمف {٢٢سووبأ: } چۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  چ  وؾم ــ إمم وم٠مرؾم  ـاجل

 .اًمدارُمل أظمرضمف واإلٟمس((

وصمعؾف طموسمؿ وم٘مد ضمٕمٚمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أومْمؾ اخلٚمؼ قمغم اإلـمالق )

 ائ  ائ     ې  ى         ىچ (، ومال ٟمٌل وٓ رؾمقل سمٕمده، ىم٤مل شمٕم٤ممم: إكبقوء واظمرؽمؾكم
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ٚأَس بااعت٘ ٚاتباع٘   قاٍ تعازي ؼي  ٚدعٌ أَت٘ خري أَ٘ أخسدت يًٓاع, 

, ٚقاٍ تعازي: {٣١آل عًراٌ: } چڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ           ڦ  ڦ  ڦ   چ  سك٘:

 ........ ؾٝذب, {٩انحشر: } چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ 
 اًمنمح  

األحزاب: } چەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ 

(: إيمراُم٤ًم ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل وصمعؾ أمتف طمغم أمي ُأطمرصمً يمؾـوس، ){٤٠

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ    ٺچ شمٕم٤ممم: 

ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  

وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌقصػمي ذم ، {١١٠آل عًراٌ: } چڄ    ڄ  ڃ

 سمردشمف:

 ن  ًمٜم٤مإِ سُمنَمى ًمٜم٤م َُمٕمنَمَ آؾمالِم 

 

ـَ اًمِٕمٜم٤َمَي٦ِم ُريمٜم٤ًَم همػَم ُمٜمَٝمِدمِ   ُِم

 عم ٤م َدقَمك اهلُل داقمٞمٜم٤م ًمٓم٤مقَمتِفِ  

 

ؾْم   ِؾ يُمٜم ٤م أيمَرَم إَُُمؿِ سم٠ميمرِم اًمرُّ

 
 

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  چ وأمر زموسمّبوفمف، وؿموفمتف، ومول سمعولم دم ضمؼف: )

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    چ  وومول سمعولم:، {٣١آل عًراٌ: } چڄ   ڄ 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ (، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {٩انحشر: } چہ  ہ

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک         کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 همقجى ، ){١٥٩األعراف: } چڻ    ں   ڱڱ  ں  ڳ   ڱ    ڱ       ڳ 
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عًٝٓا إٔ ْؿعٌ نٌ َا أَسْا ب٘ ٖرا ايسضٍٛ ايهسِٜ, ٚإٔ ْٓتٗٞ عُا ْٗاْا عٓ٘ 

 َٔ نٌ ؾعٌ ذَِٝ  يهٞ ْهٕٛ َٔ ايعبا  اغياٝعري اغيكسبري عٓد اهلل. ٚؾكٓا

 .اهلل يريو سيشض دٛ ٙ ٚؾكً٘. آَري

 اًمنمح  

أن كػعؾ ىمؾ مو أمركو زمف هذه ايمرؽمقل ايمؽريؿ، وأن ( ُمٕمنم أهؾ اإلؾمالم )فمؾقـو

( سم٤مشّم٤ٌمقمف صغم اهلل يمؽل كؽقن(، أي: ُمذُمقم، )كـتفل فمام هنوكو فمـف مـ ىمؾ ومعؾ ذمقؿ

(، أي: يمؽ زمؿحضمـ ايمعبود اظمطقعكم اظمؼرزمكم فمـد اهلل. وهمّؼـو اهلل يمذقمٚمٞمف وؾمؾ )

 (.صمقده، وهمضؾف. آمكمسمخ٤مًمص )

 :مسألة 

ٓ يٙمٗمل ًمٚمدظمقل إمم اإلؾمالم ىمقًمف: ))أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل(( دون ىمقًمف: 

))وأؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل((: سمؾ ٓسمد ُمـ اًمِمٝم٤مدشملم، ويِمؽمط ومٞمٝمام اًمؽمشمٞم٥م، 

 وُمقآهتام، ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

٤ٌَمهِ 
ؾْماَلِم سماَِل اؿْمتِ وُط اإْلِ  ُذُ

  

يْمَراهِ          قَمْ٘مٌؾ سُمُٚمقٌغ قَمَدُم اإْلِ

  َٓ َٝم٤مَدشَملْمِ َواًَمْق  اًمٜمُّْٓمُؼ سم٤ِمًمِم 

 

شمِٞم٥ُم وَم٤مقْمَٚمْؿ َواقْمَٛماَل         ْ  يَمَذًمَِؽ اًمؽم 

وٓسمد ُمـ اًمٜمٓمؼ، وًمٗمظ أؿمٝمد، وٓ يِمؽمط اإلشمٞم٤من سمحرف اًمٕمٓمػ، وهق  

 واطمدة. طمرف اًمقاو سملم اًمِمٝم٤مدشملم، ودم٥م اإلؿم٤مرة ذم طمؼ إظمرس ُمرة

ىم٤مل  ذم ))يمٗم٤مي٦م اًمراهم٥م ذح هداي٦م اًمٓم٤مًم٥م((: ))وذوط اإلؾمالم ؾمٌٕم٦م: 

أي: إذا أؾمٚمؿ أطمد  –اًمٕم٘مؾ واًمٌٚمقغ إٓ ذم شمٌٕمٞم٦م اًمّمٌل واًمّمٌٞم٦م ٕسمقهيام اعمًٚمٛملم 

وُمثٚمٝمام اعمجٜمقن، أو  –إسمقيـ وم٢مٟمف حُيٙمؿ سم٢مؾمالم أوٓدمه٤م اًمّمٌٞم٤من اًمّمٖم٤مر 

ومل يٙمـ ذم شمٚمؽ اًمٖمٜمٞمٛم٦م  –ُمف شمٌٕم٤ًم ًم٤ًمسمٞمف أي: حُيٙمؿ سم٤مؾمال –سم٤مًمتٌٕمٞم٦م ًمٚم٤ًميب 

 ذم دار يم٠من وضمد ًم٘مٞمط –أو سم٤مًمتٌٕمٞم٦م ًمٚمدار  –وإٓ.. طمٙمؿ سمٙمٗمره  –أصٚمٝمؿ اًمٙم٤مومر 
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........................................................................................ 
 اًمنمح  

 . -هب٤م وًمق ُمًٚمؿ واطمد 

٦م حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ طمًلم إهدل ذم ذطمف قمغم دقم٤مء أيب ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمالُم

طمرسم٦م: وذم صح٦م إؾمالم اًمّمٌل ظمالف، واعمخت٤مر صح٦م اًمتحذير ُمـ قمدم ذيمر 

 صحتف: ًمئال يرهم٥م قمٜمف اًمّمٌٞم٤من، أ، يٓمٕمـ ذم إؾمالُمٝمؿ أوًمق اًمٓمٖمٞم٤من(( اهـ.

 :تنبيه 

د إؿمؽماط ًمٗمظ )أؿمٝمد( هـق ُمـ٤م ذهـ٥م إًمٞمـف اًمِمـ٤مومٕمٞم٦م، وهـق ُمٌٜمـل قمـغم اعمٕمت٘مـ

قمٜمدهؿ: ًمذًمؽ ًمق أشمك سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٕمجٛمٞم٦م.. ًمّمح إؾمالُمف، وإن أطمًـ اًمٕمرسمٞم٦م، 

وظم٤مًمػ إيبُّ ؿمٞمخف اسمـ قمروم٦م، وم٘م٤مل: ٓ يتٕمـلم اًم٘مـقل سم٠مؿمـٝمد: سمـؾ يٙمٗمـل يمـؾ ُمـ٤م 

يــدل قمــغم اإليــامن، ومٚمــق ىمــ٤مل: اهلل واطمــد، وحمٛمــد رؾمــقل.. ًمٙمٗمــك، وشم٤مسمٕمــف سمٕمــض 

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م يم٤مسمـ طمجر واًمٜمقوي.

 

 

 

         

                                                 

 (.62)يمٗم٤مي٦م اًمراهم٥م ذح هداي٦م اًمٓم٤مًم٥م( )ـمٌٕم٦م دار اعمٝم٤مضمر( ) (1)

 (.71اٟمٔمر: خمتٍم ذح اًمٌٞمجقري قمغم اجلقهرة ) (2)
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 إقاو الصالٗ

ايجاْٞ َٔ أزنإ اإلض٬ّ د إقا١َ ايؿ٠٬   أٟ ا٫تٝإ بٗا ع٢ً ايٛد٘ اغيسق٢ 

ٚأ ا٩ٖا ؼي أٚقاتٗا اغيعسٚؾ١ بأزناْٗا ٚغسٚرٗا, ٚدبٓب َبا٬تٗا َل 

 ........................ٖٚٞ: ايـيٗس,, احملاؾـي١ ع٢ً سكٛز ايكًب ٚاشبػٛع ؾٝٗا
 اًمنمح  

 إقاو الصالٗ

ُمٓمٚمؼ اًمدقم٤مء، وىمٞمؾ ، وهل ًمٖم٦م: (مـ أرىمون اإلؽمالم: إوموم ايمصالة ايمثوينو)

 . اًمدقم٤مء سمخػم

ُمٗمتتح٦م سم٤مًمتٙمٌػم وخمتتٛم٦م سم٤مًمتًٚمٞمؿ هم٤مًم٤ًٌم، وىم٤مًمقا وذقم٤ًم: أىمقال وأومٕم٤مل 

أومٕم٤مل  أىمقال دون أومٕم٤مل وهل صالة اعمرسمقط، وصالة هٜم٤مك صالة ٕنّ  :هم٤مًم٤ٌمً 

 أومٕم٤مل وهل صالة دون أىمقال وهل صالة إظمرس، وصالة ٓ أىمقال وٓ

 .إظمرس اعمرسمقط

فمعم ايمقصمف (، ُمع اعمالزُم٦م وآؾمتٛمرار قمٚمٞمٝم٤م )أي: اإلسمقون هبووُمٕمٜمك إىم٤مُمتٝم٤م) 

مـع  ‘اظمريض، وأداؤهو دم أووموهتـو اظمعروهمـي، زملرىموهنـو وذوؿمفـو، و ـ ـى مبطالهتـو

(، والْمـقر: هـق أن يٕمٚمـؿ اعمّمـكم ُمـ٤م اظمحوهمظي فمعم ضمضقر ايمؼؾى واخلرقع همقفـو

 ويٗمٕمؾ، واخلِمقع: هق ؾمٙمقن إقمْم٤مء ُمع طمْمقر اًم٘مٚم٥م.ي٘مقل 

(، أي: اًمّمٚمقات اعمٗمروو٦م، مخس صـٚمقات ذم اًمٞمـقم واًمٚمٞمٚمـ٦م إمج٤مقمـ٤ًم، وهل)

 ومال جيقز اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝمـ وٓ اًمٜم٘مّم٤من.

(، وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمالم قمٜمٝم٤م ُمٗمّماًل ذم ايمظفرإومم ُمٜمٝمـ صالة )

 سم٤مب اًمّمالة.
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انبمرة: } چڱ  ڱ  چ ٚايؿبح   قاٍ تعازي: ا٤,ٚايعؿس, ٚاغيػسب, ٚايعػ

 ,{١٠٣انُساء: } چڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہچ , ٚقاٍ: {٤٣

)عيظ ؾًٛات نتبٗٔ اهلل ع٢ً ايعبا  ؼي ايّٝٛ )ٚقاٍ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: 

 ......(, ......................................................................ٚاي١ًًٝ (
 اًمنمح  

(، وؾمـٞم٠ميت إن ؿمـ٤مء ايمعٌم( اًمّمالة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمّمٚمقات اعمٗمروو٦م هل: )و) 

 اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمالم قمٜمٝم٤م ُمٗمّماًل يمذًمؽ ذم سم٤مب اًمّمالة.

(، وؾمٞم٠ميت إن ؿمـ٤مء اظمغرب( اًمّمالة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمّمٚمقات اعمٗمروو٦م هل: )و) 

 اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمالم قمٜمٝم٤م ُمٗمّماًل يمذًمؽ ذم سم٤مب اًمّمالة.

(، وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء ايمعروء( اًمّمالة اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمّمٚمقات اعمٗمروو٦م هل: )و) 

 اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمالم قمٜمٝم٤م ُمٗمّماًل يمذًمؽ ذم سم٤مب اًمّمالة.

(، وؾمـٞم٠ميت إن ايمصـبح( اًمّمالة اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمّمـٚمقات اعمٗمرووـ٦م هـل: )و) 

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمالم قمٜمٝم٤م ُمٗمّماًل يمذًمؽ ذم سم٤مب اًمّمالة.

ومـول سمعـولم: ىم٤مُمـ٦م اًمّمـالة قمـغم وضمٝمٝمـ٤م اًمّمـحٞمح، )وىمد طم٨م اهلل شمٕم٤ممم قمغم إ

ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            چ وومــول: ، {٤٣انبموورة: } چڱ  ڱ  چ

(، وطمــ٨م اعمــقمم قمــز  وضمــؾ قمــغم اعمح٤مومٔمــ٦م قمٚمٞمٝمــ٤م، وم٘مــ٤مل: {١٠٣انُسوواء: } چہ

 .{٢٣٢انبمرة: } چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پچ

 فمـعم ايمعبـود دم ايمقـقم مخـس صـؾقات ىمتـبفـ اهللوومول صعم اهلل فمؾقف وؽمـؾؿ: )

( أظمرضمف هبذا اًمٚمٗمظ الٛمٞمـدي ذم ُمًـٜمده، وذم اًمّمـحٞمحلم أن رضمـاًل ؾمـ٠مل وايمؾقؾي

مَخْـُس اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اإلؾمالم، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ))

ْٞمَٚم٦مِ  ٤ٌَمَدةَ  ((.. الدي٨م، وذم ًمٗمظ قمـَصَٚمَقاٍت ذِم اًْمَٞمْقِم َواًمٚم  ـِ  قُم ٤مُِم٧ِم  سْم  : ىَم٤مَل  اًمّم 
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ْٔٞ ُأَؾًِّٞقاٍ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: )) ٚ ُُٛ ُِٜت َُا َزَأ  ((, ...................َؾًٗٛا َن
 اًمنمح  

َؿ َيُ٘مقُل  ـ  اهلل شَمَٕمـ٤ممَم : ))ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ٌَُٝم مَخُْس َصـَٚمَقاٍت يَمَتـ

٤ٌَمدِ  ْ  ،قَمغَم اًْمِٕم ـ  مَل
ـْ َأشَمك هِبِ ـ  ؿَمـْٞمئ٤مً َُم ضَمـ٤مَء َوًَمـُف قَمْٝمـٌد قِمٜمْـَد اهلل َأْن ُيْدظِمَٚمـُف  .. ُيَْمٞمِّْع ُِمـٜمُْٝم

ـ  اؾْمتِْخَٗم٤موم٤مً  ،اجْلَٜم ٦مَ  ـْ َوٞم َٕمُٝم سَمـفُ  ..َوَُم َٓ قَمْٝمَد ًَمُف إِْن ؿَمـ٤مَء قَمذ  َوإِْن ؿَمـ٤مَء َأْدظَمَٚمـُف  ،ضَم٤مَء َو

 (( أظمرضمف أمحد، وأسمق داود، واًمٜم٤ًمئل.اجْلَٜم ٦مَ 

٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٞمـػ ٟمّمـكم وأُمرٟمـ٤م سم٤مٓىمتـداء ( ىمد قمٚمٛمٜمو)

 (أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ((َصؾ قا ىَماَم َرَأْيُتُؿقيِن ُأَصقمِّ ومول صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: ))سمف، )

 وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شمٗمّمٞمؾ أطمٙم٤مم اًمّمالة ذم سم٤مسمف.

 :فائدة 

ح قمـغم ؾمـّٞمدٟم٤م سملم إُمؿ اًمًـ٤مسم٘م٦م ، وم٘مـد ومروـ٧م صـالة اًمّمـٌ اًمّمالة ومرىم٧م

آدم ، وصالة اًمٔمٝمر قمغم ؾمّٞمدٟم٤م داود ، وصالة اًمٕمٍم قمغم ؾمّٞمدٟم٤م ؾمـٚمٞمامن ، وصـالة 

اعمٖمرب قمغم ؾمّٞمدٟم٤م يٕم٘مقب ، وصالة اًمٕمِم٤مء قمغم ؾمّٞمدٟم٤م يـقٟمس ، وىمـد مجٕمـ٧م هـذه 

وًمٙمثرة إضمـقر ًمـف  :اًمّمٚمقات ًمًّٞمدٟم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُٕمتف شمٕمٔمٞماًم ًمف

 .وُٕمتف
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 إٓتاٛ الصناٗ

إٜتا٤ ايصنا٠   أٟ إعاا٩ٖا يًُطتشكري هلدا   :ايجايح َٔ أزنإ اإلض٬ّ

ڻ  ڻ   ڻ   چ  َدددٔ ا٭ؾدددٓاف ايجُاْٝددد١ اغيدددرنٛزٜٔ ؼي قٛيددد٘ تعدددازي: 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

﮵ ﮶  ﮷    ﮸    قددددددددداٍ  ,{٦٠انخوبوووووووووت: } چے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

 ..........................................................  چڱ   ں   چ تعازي:
 اًمنمح  

 إٓتاٛ الصناٗ

 (، واإليت٤مء: سمٛمٕمٜمك اإلقمٓم٤مء.ايمثويمٌ مـ أرىمون اإلؽمالم: إيتوء ايمزىموةو)

واًمزيم٤مة ًمٖم٦م: اًمٜمامء، ي٘مقًمقن: زيمك اًمـزرع، أي: ٟمٛمـك، وشمـ٠ميت سمٛمٕمٜمـك اًمتٓمٝمـػم 

أي: ـمٝمره٤م وأصـٚمحٝم٤م: ، {٧انشًس: } چڦ   ڦ  ڄ  ڄچ واإلصالح، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٕن اهلل يٓمٝمر اعمزيمل هب٤م ُمـ اًمذٟمقب ورذيؾ اًمٌخؾ، وشم٠ميت ذم اًمٚمٖمـ٦م يمـذًمؽ سمٛمٕمٜمـك 

 اًمزي٤مدة ذم اخلػم واًمؼميم٦م.

وذقم٤ًم: إظمراج ُم٤مل خمّمقص قمغم وضمف خمّمقص سمٜمٞم٦م خمّمقص٦م يدومع جلٝم٦م 

 خمّمقص٦م.

ومٝمــ٤م سمٕمْمــٝمؿ سم٠مهنــ٤م: اؾمــؿ عمــ٤م خيــرج قمـــ ُمــ٤مل خمّمــقص، أو سمــدن سمٜمٞمــ٦م  ويٕمرِّ

 ص٦م.خمّمق

أي: إفمطوهو يمؾؿستحؼكم هلو مـ إصـوف ايمثامكقي واعم٘مّمقد سم٢ميت٤مء اًمزيم٤مة: )

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ اظمذىمقرة دم ومقيمف سمعولم: 

ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳   

             چں       ڱ   چومول سمعولم: . {٦٠انخوبت: } چ﮸          ﮷      ﮶      ﮴﮵ 
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 ٖٚٛ أَس بايٛدٛب ......................................................., {٤٣انبمرة: }
 اًمنمح  

(، ومٙمؾ ُمـ شمقومرت ومٞمف ذوط اًمزيم٤مة.. وضم٥م وهق أمر زمويمقصمقب، {٤٣انبمرة: }

 قمٚمٞمف إظمراضمٝم٤م، وذوط اًمزيم٤مة هل:

 ..أُم٤م اعمًٚمؿ أص٤مًم٦م يم٤معمرشمد ،ومال دم٥م قمغم اًمٙم٤مومر إصكم ،اإلؾمالم (1

ص٤مر ُم٤مًمف ومٞمئ٤ًم  ..وم٢من ُم٤مت ُمرشمداً  طم٤مل ردشمف إمم أن يرضمع،ومٞمقىمػ ُم٤مًمف 

ـمقًم٥م  ..وإن قم٤مد ًمإلؾمالم ،وشمٌلم زوال ُمٚمٙمف ُمـ طملم ردشمف ،ًمٚمٛمًٚمٛملم

 ..ردشمفطم٤مل سم٢مظمراج زيم٤مة ُم٤م ُم٣م ذم أي٤مم ردشمف. وًمق أظمرج اًمزيم٤مة ذم 

 قمدم اًمٜمٞم٦م. ذم طم٘مفويٖمتٗمر  ،أضمزأشمف إن قم٤مد ًمإلؾمالم

أٟمف يٚمزُمف إظمراج زيم٤مة   (..شمٌلم زوال ُمٚمٙمف إن ُم٤مت ُمرشمداً )وظمرج  سم٘مقًمٜم٤م 

مل شمً٘مط .. صمؿ ارشمد وُم٤مت ُمرشمداً  ،ومٚمق يم٤من قمٚمٞمف زيم٤مة ىمٌؾ اًمردة ،ًمزُمتف ىمٌؾ اًمردة

قمٜمف هذه اًمزيم٤مة، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم ذح اًمتٜمٌٞمف:))أُم٤م ًمق ًمزُمتف زيم٤مة ىمٌؾ 

 وم٢مهن٤م ٓ شمً٘مط سمال ظمالف (( اهـ. ..اًمردة

وُمثٚمف اعمٙم٤مشم٥م ؾمقاء ُمٙم٤مشم٦ٌم  ،ٕٟمف ٓ يٛمٚمؽ :ٞمؼومال جي٥م قمغم رىم الري٦م، (2

 أمّ ويمذا  ،ؾمٞمده ز ٟمٗمًف ًمٕم٤مد اعم٤مل إممٕٟمف ًمق قمجّ  :صحٞمح٦م أو وم٤مؾمدة

وسمٕمْمف أظمر  سمخالف اعمٌٕمض وهق اًمٕمٌد اًمذي سمٕمْمف طمرٌ  ،اًمقًمد واعمدسمر

 ًمتامم ُمٚمٙمف. :وم٢مهن٤م دم٥م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة إذا ُمٚمؽ سمٌٕمْمف الر ٟمّم٤مسم٤مً  ،رىمٞم٘م٤مً 

يم٤مًمقىمػ قمغم  ،دم٥م اًمزيم٤مة قمغم ُم٤م وىمػ قمغم ضمٝم٦م قم٤مُمف ومال ،لم اعمٚمؽٞمشمٕم (3

أُم٤م ُم٤م وىمػ قمغم ُمٕملم يمٜمخٞمؾ ، اًمٗم٘مراء أو قمغم ُمًجد أو قمغم رسم٤مط

 سمٚمغ اًمٜمّم٤مب. إذا ومتج٥م اًمزيم٤مة  ذم ريٕمٝم٤م ..ُمقىمقف قمغم زيد

   :ومال زيم٤مة قمغم اعمٙم٤مشم٥م، يمام شم٘مدم ،وي٘م٤مل ًمف أيْم٤ًم ىمقة اعمٚمؽ ،مت٤مم اعمٚمؽ (4

                                                 

 (.479(، وسمنمى اًمٙمريؿ )1/221اًمتٜمٌٞمف )ذح اٟمٔمر:  (1)

 (.1/221ذح اًمتٜمٌٞمف ) (2)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

 ًمْمٕمػ ُمٚمٙمف. 

ًمٕمدم شمٞم٘مـ  :ومال زيم٤مة ذم ُم٤مل إرث ُمقىمقف جلٜملم شمٞم٘مـ وضمقد اعم٤مًمؽ،  (5

 ًمْمٕمػ ُمٚمٙمٝمؿ. :وٓ قمغم اًمقرصم٦م اًم٤ٌمىمٞملم، وضمقده

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

 أؾْمَٚماَم  َُمـ قمغم اًمٗمرُض  وإِٟم ام        

  

 

 

ٍ  طُمر        ِّاَم  وُِمْٚمٌؽ  ،ُُمَٕملم   مُت

 

 

 

  :تنبيه 

وًمذا دم٥م اًمزيم٤مة ذم ُم٤مل اًمّمٌل  ،ًمٞمس ُمـ ذوط اًمقضمقب اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ

 وىمد ٟمٔمؿ اًمٗمخر اًمرازي ذم ذًمؽ وم٘م٤مل: واعمخ٤مـم٥م سمذًمؽ اًمقزم ،واعمجٜمقن

ـٍ  ـــ ًْ ـَ اعَمٚمٞمِح َزيم٤مَة طُم  ـمٚم٧ٌُم ُِم

 

ِـّ اًمٌـَــ   ًِّ ـَ اًم  ــِٝملِّ قمغم صٖمٍر ُِم

 

 

 

 اًمٌـَــــِٝملِّ 

 

 وم٘م٤مَل َوَهْؾ قَمــغَم ُِمـْثكِم َزيَمـ٤مةٌ 

 

 قَمَٚمـك َرْأِي اًمــِٕمَراىِمـل اًمَٙمــٛملِّ   

 

 

 اًمَٙمــٛملِّ 

 

 وَمُ٘مـــْٚم٧ُم اًمِّم٤مومِـــٕملُّ ًمــــٜم٤َم إَُِمـ٤ممٌ 

 

 َوىَمْد وَمَرَض اًمّزيَم٤مَة قمغَم اًمّّمٌِلِّ   

 

 اًمّّمٌِلِّ 

 

 يَم٤ميِت وَمَ٘م٤مَل اذَه٥ْم إِذًا َواىْمٌِْض زَ 

 

 

ـَ اًمَقًمِــــلِّ    سمَِ٘مقِل اًمِّمـــ٤مومِِٕمــلِّ ُِم

 اًمَقًمِــــلِّ اًمَقًمِــــلِّ 

 

 ومتٛمف اًمت٘مل اًمًٌٙمل وم٘م٤مل:

ـْ وَمـِ٘مٞمـفٍ   وَمُ٘مــْٚم٧ُم ًَمـــُف وَمـــَديتَُؽ ُِمـ

 

 ؾِمَقى اعمكَمِّ   
ِ
 َأُيْٓمَٚم٥ُم سم٤ِمًمَقوَم٤مء

٤معٍ   ًَ ـِ قِمٜمَْدَك ُذْو أشّم ًْ  ٟمَِّم٤مُب الُ

 

ْٛمـــَٝمِريِّ سمَِخِدَك وَ    ًّ  اًمِ٘مَقاُم اًم

  ّٓ  وَم٢مْن َأقْمَٓمـٞمـْــَتٜم٤َم ـَمـــــــْققم٤ًم َوإِ

 

 َأظَمــــْذَٟم٤مَه٤م سمَِ٘مقِل اًمِّم٤مومِـــِٕملِّ   

وأُم٤م إُمقال اًمتل دم٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة.. ومٝمل صمامٟمٞم٦م: اإلسمؾ، واًمٌ٘مر، واًمٖمٜمؿ،  

الٌقب،  واًمزروع، واًمثامر، واعمٕمدن، واًمريم٤مز، واًمتج٤مرة، واعمراد سم٤مًمزروع:

 وسم٤مًمثامر: اًمٕمٜم٥م واًمتٛمر، وسم٤مًمريم٤مز: دوملم اجل٤مهٚمٞم٦م، وٓ زيم٤مة ومٞمام قمدا ذًمؽ.

                                                 

 (.2/49)طم٤مؿمٞم٦م اًم٘مٚمٞمقيب قمغم اعمحكم( ) (1)
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 صْو زمضاٌ

ٖٚٛ ايػٗس ايتاضل َٔ غٗٛز  ,ؾّٛ زَكإ :ايسابل َٔ أزنإ اإلض٬ّ

 .ايط١ٓ ايعسب١ٝ

ٚايؿّٛ: ٖٛ اإلَطاى عٔ ا٭نٌ ٚايػسب ٚازبُاع ٚغريٖا َٔ  

ٚؾّٛ زَكإ  ,ػُظ ب١ٝٓ طبؿٛؾ١اغيؿاسات َٔ رًٛع ايؿذس إزي غسٚب اي

 ٚادب ع٢ً اغيطًِ ايبايؼ
 اًمنمح  

 صْو زمضاٌ

ايمرازمع مـ أرىمون اإلؽمالم: صقم رمضون، وهق ايمرفر ايمتوؽمع مـ ؾمفقر و)

( ًمٖم٦م: ُمٓمٚمؼ اإلُم٤ًمك، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ وايمصقم( اًم٘مٛمري٦م، )ايمسـي ايمعرزمقي

، {٢٦: يريى} چڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چؾمٞمدشمٜم٤م ُمريؿ: 

 ومٛمٕمٜمك صٞم٤مُمٝم٤م هٜم٤م هق اًمّمٞم٤مم اًمٚمٖمقي وهق إُم٤ًميمٝم٤م قمـ اًمٙمالم.

هق اإلمسوك فمـ إىمؾ وايمممب واجلامع ونمغمهو مـ اظمػطرات وذقم٤ًم: )

 ؿمؾقع ايمػجر إلم نمروب ايمرؿس زمـقي خمصقصي.( ىمٌؾ )مـ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  چ (: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وصقم رمضون واصمى

، وهق {١٢٣انبمرة: } چڦ  ڦ ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

(، ومال يّمح اًمّمقم ُمـ اًمٙم٤مومر إصكم، وٓ يٓم٤مًم٥م سمف سمٕمد فمعم اظمسؾؿواضم٥م )

إؾمالُمف، سمخالف اعمرشمد وم٢مٟمف يٓم٤مًم٥م سمف إذا قم٤مد إمم اإلؾمالم، وٓ يّمح ُمٜمف اًمّمقم 

 همذا ومٕمٚمف طم٤مل ردشمف.

(، وهق ايمبويمغ ايمعوومؾوٓ جي٥م اًمّمقم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ إٟمام جي٥م قمغم اعمًٚمؿ )

 ٙمٚمػ: إذ أن اعمٙمٚمػ هق: اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ، وم٤مًمٕم٘مؾ ذط ًمّمح٦م اًمّمقم، ومال يّمح اعم
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 , .........................................................................اغياٝل يًؿّٛ
 اًمنمح  

ى سمجٜمقٟمف، وأُم٤م ُمـ زال قم٘مٚمف سمًٙمر  ّٓ إن شمٕمد  ُمـ جمٜمقن، وٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمف إذا أوم٤مق إ

 ء.. ومٗمٞمف اًمتٗمّمٞمؾ اًمت٤مزم:أو إهمام

وإن مل يٕماّم مجٞمـع اًمٜمٝمـ٤مر يمـ٠من  ،أومٓمر ..ٕمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم إن قماّم مجٞمع اًمٜمٝم٤مرومـ 

 صح صقُمٝمام، ؾمقاء شمٕمدي٤م أم ٓ.  ..أوم٤مىم٤م وًمق لٔم٦م واطمدة

يمــ٤من اإلهمــامء  ـــ واقمتٛمــد اًمِمــٞمخ اسمـــ طمجــر ذم حتٗمتــف أن صــقُمٝمام سم٤مـمــؾ وًمــق

و  ،ومٞمٗمٓمران إن قماّم مجٞمع اًمٜمٝم٤مر ..مل يتٕمدي٤مذا إأُم٤م  ،لٔم٦م إن شمٕمدي٤م واجلٜمقن واًمًٙمر

 ّٓ ّٓ سم٤مضمتامع إُمريـ ومه٤م ..إ  :ومال، واقمتٛمد ذم )ذطمل اإلرؿم٤مد( أهنام ٓ يٗمٓمران إ

  وأوُم٠م إمم هذا اًم٘مقل ذم ُمقوع ُمـ اًمتحٗم٦م. ،وأن يٕمام مجٞمع اًمٜمٝم٤مر ،اًمتٕمدي

 أُم٤م اًمٜمقم.. وم٢مٟمف ٓ يي وإن قمؿ  مجٞمع اًمٜمٝم٤مر.

 د:ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسم 

ــ٤ممْ  ـــ يٜم ـــ َُم ــقِم ًَمِٙم ــؾ  اًمٞم ــقِن يُم  ضُمٜمُ

 

ِح اًمّمــــــٞم٤ممْ  ــــــحِّ ــــــِف ومَّم ــــــَع يقُِم  مجٞم

ــقمْ   ــف سمٕمــَض َي ــًك قمٚمٞم ــْؼ ُُمْٖمَٛم  وإِْن ُيِٗم

 

ـــــف َصـــــْقمْ  ـــــ٦ًم َيِّمـــــحُّ ُمٜم ـــــق ُلَْٞمَٔم  وًم

( طم٤ًًم وذقم٤ًم، ومال جي٥م اًمّمقم قمغم اظمطقؼ يمؾصقموإٟمام اًمّمقم واضم٥م قمغم ) 

ٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمنمع، وذًمؽ يم٤مًمٙمٌػم اًمٕم٤مضمز قمٜمف طم٤ًًم، أي: ُمـ ضمٝم٦م الس واًمقاىمع 

ذم ٓؾمـــ، واعمــريض سمٛمــرض ٓ يرضمــك سمرئــف، أي: ؿمــٗم٤مؤه، سمخــؼم اًمٓمٌٞمــ٥م اعمًــٚمؿ 

 اًمٕمدل: سمؾ دم٥م قمٚمٞمف ٓ ومدي٦م طمٞمٜمئٍذ.

 ُم٤ٌمطم٤مً وأُم٤م اًمٕم٤مضمز ذقم٤ًم يم٤معمريض سمٛمرض يرضمك سمرئف، واعم٤ًمومر ؾمٗمرًا ـمقياًل 

                                                 

 (.555اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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ہ  ہ  ہ    ۀ چ  ايااٖس عٔ اسبٝض ٚايٓؿاع, غري اغيطاؾس, قاٍ تعازي:

 .{٥٨١البقرة: } چہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ ﮲   ﮳  ﮴ 

 سر البٔت

قؿد ايبٝت اسبساّ يًٓطو  :أٟ ,سر ايبٝت: اشباَظ َٔ أزنإ اإلض٬ّ

﮴   چ قاٍ تعازي:   ٚايعبا ٠ ﮳   ﮲   آل } چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ 

 .ؾ٬ جيب إ٫ ع٢ً اغيطتاٝل, {٧٩عًراٌ: 
 اًمنمح  

ايمطـوهر واًمٜمٗم٤ًمء.. ومال جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمقم، وإٟمـام جيـ٥م اًمّمـقم قمـغم )ويم٤مل٤مئض 

(، ويمؾ ُمـ قمجز ذقم٤ًم قمـ اًمّمقم ًمزُمف اًم٘مْم٤مء، فمـ احلقض وايمـػوس نمغم اظمسوهمر

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    چ )ومــــول سمعــــولم: 

 (.{٥٨١البقرة: } چۓ ﮲   ﮳  ﮴ 
 

 سر البٔت

(، وهـذا بقً، أي: ومصد ايمبقً احلـراماخلومس مـ أرىمون اإلؽمالم: ضمٍ ايمو)

هــق ُمٕمٜمــ٤مه ًمٖمــ٦م، وُمٕمٜمــ٤مه ذقمــ٤ًم: ىمّمــد سمٞمــ٧م اهلل الــرام اًمــذي هــق اًمٙمٕمٌــ٦م اعمنمــوم٦م 

 چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ ﮲  ﮳  ﮴   چ يمؾـسؽ وايمعبودة، ومول سمعولم: )

ّٓ فمـعم اظمسـتطقع( الـ٩م )همال جيى، {٧٩آل عًراٌ: } (، ؾمـقاء يمـ٤من سمٜمٗمًـف أو سمامًمـف، إ

٩م سمٜمٗمًف عمـرض ُمـثاًل، أو يمـؼم ؾمــ، وًمديـف اعمـ٤مل، ومٞمجـ٥م قمٚمٞمـف يمٛمـ قمجز قمـ ال

 طمٞمٜمئٍذ أن يقيمؾ همػمه ًمٞمح٩م قمٜمف.

وحيٚمؼ سمـ٤مل٩ِم ذم اًمقضمـقب اًمٕمٛمـرُة، وهـل ًمٖمـ٦م: اًمزيـ٤مرة، وىمٞمـؾ: اًم٘مّمـد إمم 

 ُمٙم٤من قم٤مُمر. 

 وذقم٤ًم: زي٤مرة سمٞم٧م اهلل الرام ًمٚمٜمًؽ واًمٕم٤ٌمدة.
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.......................................................................................... 
 اًمنمح  

وال٩م واًمٕمٛمرة ٓ جي٤ٌمن ذم اًمٕمٛمر همػم ُمرة واطمدة، وُم٤م زاد قمـغم.. ذًمـؽ ومٝمـق 

 شمٓمقع.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

 ال٩َمُّ وَمْرٌض ويمذاَك اًمُٕمٛمَرهْ 

 

هْ       ٤ٌَم ذم اًمُٕمْٛمِر همػَم َُمر 
 مل جَيِ

  :فائدة 

واعمٕمراج  سمٕمد ظمروضمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ومرو٧م اًمّمالة ًمٞمٚم٦م اإلهاء 

اًمٓم٤مئػ، ويم٤من ذاك ىمٌؾ اهلجرة سمًٜم٦م، وسمـف ضمـزم اسمــ طمـزم، واّدقمـك ومٞمـف اإلمجـ٤مع، 

وىمٞمؾ: سمًٜمتلم، وىمٞمؾ: سمثالث ؾمٜمقات، وىمٞمؾ: إن اإلهاء واعمٕمراج يم٤من سمٕمد اعمٌٕم٨م 

  سمخٛمس ؾمٜملم، وىمد رضمح ذًمؽ اإلُم٤مم اًمٜمقوي، واًم٘مرـمٌل.

ًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة ذم ؿمٝمر ؿمـٕم٤ٌمن ُمـع زيمـ٤مة اًمٗمٓمـر، وومرو٧م اًمزيم٤مة ذم ا

واعمِمٝمقر قمٛمد اعمحـدصملم أن اًمزيمـ٤مة ومروـ٧م ذم ؿمـٝمر ؿمـقال ُمــ اًمًـٜم٦م اعمـذيمقرة، 

 وومرو٧م زيم٤مة اًمٗمٓمر ىمٌؾ اًمٕمٞمد سمٞمقُملم ذم ٟمٗمس اًمًٜم٦م.

 وومرض اًمّمقم يمذًمؽ ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة ذم ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن.

اهلجـرة قمـغم اعمٕمتٛمـد، وىمٞمـؾ: ذم اًمًـٜم٦م  وومرض ال٩م ذم اًمًـٜم٦م اًم٤ًمدؾمـ٦م ُمــ

اًمراسمٕم٦م، وىمٞمؾ: ذم اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم، وضمزم سمف اإلُم٤مم اًمراومٕمـل، واجلٛمـع سمـلم اًم٘مـقًملم 

يمام ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمراومٕمل: أن اًمٗمريْم٦م ىمد شمٜمزل ويت٠مظمر اإلجي٤مب قمغم إُم٦م، وم٤مًمٗمرض 

لـ٩م وىمع ذم اًمًٜم٦م اخل٤مُمًـ٦م، واًمٓمٚمـ٥م إٟمـام شمقضمـف ذم اًمًـٜم٦م اًم٤ًمدؾمـ٦م، وىمٞمـؾ: أن ا

  ومرض ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م.

                                                 
 (.118) اٟمٔمر: اًمرطمٞمؼ اعمختقم (1)

 (.478اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (2)

 (.2/278اٟمٔمر: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) (3)



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
154 

 اإلمياٌ

ٖددٛ تؿدددٜل ايكًددب سيددا ٚ ,اإلضيددإ: ٖددٛ ايددسنٔ ايجدداْٞ َددٔ أزنددإ ايدددٜٔ

 دا٤ ب٘ ضٝدْا ضبُد ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ .

أزنددإ اإلضيددإ ضددت١: إٔ تدد٪َٔ بدداهلل, ٥٬َٚهتدد٘, ٚنتبدد٘, ٚزضددً٘, ٚايٝددّٛ     

 اٯخس, ٚبايكدز خريٙ ٚغسٙ َٔ اهلل تعازي .

إ بدداهلل, ٖٚددٛ إٔ تدد٪َٔ ٚتؿدددم بددإٔ اهلل تعددازي َٛدددٛ , ٚأْدد٘   ا٭ٍٚ: اإلضيدد

 ............................. ٚاسد, ٚأْ٘ َتؿـ بهٌ نُاٍ, َٓصٙ عٔ نٌ ْكـ,
 اًمنمح  

 اإلمياٌ

 ( ًمٖم٦ًم: ُمٓمٚمؼ اًمتّمديؼ.اإليامن هق ايمرىمـ ايمثوين مـ أرىمون ايمديـ، وهق)

( مم٤م قُمِٚمَؿ صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿسمصديؼ ايمؼؾى زمام صموء زمف ؽمقدكو حمؿد وذقم٤ًم: )

ــ٦م، وٓ طم٤مضمــ٦م ًمرضمــقع إمم  ــف اخل٤مصــ٦م واًمٕم٤مُم ــؿ سم ــديـ سم٤مًميــورة، أي: يٕمٚم ـــ اًم ُم

 ذم ومٝمؿ هذا اًمٕمٚمؿ، يمٗمرض اًمّمـالة واًمّمـٞم٤مم واًمزيمـ٤مة والـ٩م، 
ِ
اًمٜمّمقص واًمٕمٚمامء

 وطمرُم٦م اًمزٟم٤م وذب اخلٛمر.

 أزناٌ اإلمياٌ

 ٘مدم.( وإصؾ ومٞمٝم٤م طمدي٨م ضمؼميؾ اعمتأرىمون اإليامن ؽمتي:)

أن سمــممـ زمــوهلل، ومالئؽتــف، وىمتبــف، ورؽمــؾف، وايمقــقم وأريمــ٤من اإليــامن هــل: )

 أطمر، وزمويمؼدر طمغمه وذه مـ اهلل سمعولم .

اإليامن زموهلل، وهـق أن سمـممـ وسمصـّدق زمـلن اهلل ( ُمـ أريم٤من اإليامن هق )إول:

 ( ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف، ًمٞمس يمٛمثٚمـف رء وهـقوأكف واضمد( سمذاشمف )سمعولم مقصمقد

ٌه  زمؽؾ   متصػ وأكف اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم، )    (، وجي٥م ُمٕمروم٦م كؼص ىمؾ  فمـ  ىمامل، مـزَّ

                                                 

 (.417( و )127اٟمٔمر: ذح اًمّم٤موي قمغم ضمقهرة اًمتقطمٞمد ) (1)
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 .٫ٚ جيسٟ ؼي ًَه٘ إ٫ َا ٜػا٤ , ٚأْ٘ ايؿاعٌ اغيدتاز, ايؿعاٍ غيا ٜسٜد
 اًمنمح  

واطمــٍد وارسمٕمــلم صــٗم٦م ُمـــ صــٗم٤مشمف، قمنمــون ُمٜمٝمــ٤م واضمٌــ٦م ذم طم٘مــف، ُمتّمــػ هبــ٤م، 

ه قمٜمٝمـ٤م، وصـٗم٦م واطمـدة ضمـ٤مئزة ذم طم٘مـف وقمنمون ُمٜمٝم٤م ُمًتحٞمٚم٦م ذم طم٘مف، وهق ُمٜمـز  

 شمٕم٤ممم، وىمد مجع ص٤مطم٥م قم٘مٞمدة اًمٕمقام اًمقاضم٥م واجل٤مئز ُمٜمٝم٤م سم٘مقًمف:

 وسمٕمد وم٤مقمٚمؿ سمقضمقب اعمٕمرومفْ 

 

 ُِمـ واضم٥ٍم هلل قمنمون صٗمفْ      

 وم٤مهلل ُمقضمقد ىمديؿ سم٤مىمل 

 

 خم٤مًمػ ًمٚمخٚمؼ سم٤مإلـمالِق      

 وىم٤مئؿ همٜمل وواطمد وطمل 

 

 ىم٤مدر ُمريد قم٤ممل سمٙمؾ ْر      

 ؾمٛمٞمع اًمٌّمػُم واعمتٙمٚمؿُ  

 

 ًمف صٗم٤مٌت ؾمٌٕم٦م شمٜمتٔمؿُ      

 وم٘مدرة إرادة ؾمٛمع سمٍْم  

 

 طمٞم٤مة اًمٕمٚمؿ يمالم اؾمتٛمرْ     

 وضم٤مئز سمٗمْمٚمف وقمدًمفِ  

 

 شمرك ًمٙمؾ ممٙمـ يمٗمٕمٚمفِ     

 
 

 واًمّمٗم٤مت اعمًتحٞمٚم٦م هل أوداد اًمّمٗم٤مت اًمقاضم٦ٌم ذم طم٘مف شمٕم٤ممم.

(، ومال  مؾف إٓ مو ؾموءوأكف ايمػوفمؾ اظمختور، ايمػّعول ظمو يريد، وٓ جيري دم)

 دظمؾ ٕطمد ُمٕمف ذم ومٕمٚمف، وٓ يٙمرهف أطمد قمغم ومٕمؾ أو شمرك.

 :فائدة 

ُمٕمرومــ٦م اهلل شمٕمــ٤ممم أُمــر واضمــ٥م، واعمــراد سم٤معمٕمرومــ٦م هٜمــ٤م.. ُمٕمرومــ٦م صــٗم٤مشمف وؾمــ٤مئر 

 سمؾ ٓ  إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م، ٓ ُمٕمروم٦م ذاشمف ويمٜمِف طم٘مٞم٘متف: ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمقاضم٤ٌمت:

تف قمٜمد اهلل، وإن أُمٙمٜم٧م ُمٕمرومتٝم٤م قم٘ماًل قمغم ىمقل شمٕمرف ٕطمد، وًمق ارشمٗمٕم٧م درضم

 ُمـ ي٘مقل سمذًمؽ، وإصح أهن٤م ٓ دمقز قم٘ماًل يمام ٓ دمقز ذقم٤ًم. 

                                                 

(، وهداي٦م اعمريد ذح 58(، واًمٌٞمجقري قمغم اجلقهرة )115اٟمٔمر: ذح اًمّم٤موي قمغم ضمقهرة اًمتقطمٞمد ) (1)

 (.19ضمقهرة اًمتقطمٞمد )
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............................................................................................ 
 اًمنمح  

ٓ اهلل، ومـؽمك اإلدراك إدراك، ىم٤مل ذم هداي٦م اعمريد:))وسم٤مجلٛمٚم٦م ومال يٕمرف اهلل إ

واًمٌح٨م قمـ ذات اهلل إذاك، ويمؾ ُمـ رام ذًمؽ اِلٛمك اعمٜمٞمـع سمٛمٕمرومـ٦ٍم أو إدراٍك.. 

 وم٘مد سم٤مء سم٤مًمٗمِمؾ، ووؾ ُمع ُمـ وؾ((اهـ.

ومل خيتٚمػ أطمٌد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم وضمقب ُمٕمروم٦م اهلل سم٤معمٕمٜمك اًمـذي ذيمرٟمـ٤مه، 

 ػ، ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:وإٟمام يم٤من اخلالف سمٞمٜمٝمؿ ذم أول واضم٥م قمغم سم٤معمٙمٚم

 واضمـــزم سمـــ٠من أوًٓ ممـــ٤م جيـــ٥م

 

 ُمٕمرومــ٦م وومٞمــف ظُمٚمــٌػ ُمٜمتِّمــ٥م

 ومجٚم٦م إىمقال ذم أول اًمقاضم٥م قمغم اعمٙمٚمػ اصمٜم٤م قمنم ىمقًٓ وهل: 

ــ٦م اهلل شمٕمــ٤ممم، وهــق ىمــقل إُمــ٤مم هــذا اًمٗمـــ اإلُمــ٤مم  .1 ــ٦م: أي: ُمٕمروم ــف اعمٕمروم أٟم

 إؿمٕمري.

إؾمح٤مق اإلؾمٗمرايٜمل،  أٟمف اًمٜمٔمر اعمقصؾ إمم اعمٕمروم٦م، وهق ىمقل إؾمت٤مذ أيب .2

 ويٕمزى هذا اًم٘مقل ًمإلُم٤مم إؿمٕمري يمذًمؽ.

أٟمف اًمٜمٔمر إمم اعم٘مدُم٦م إومم، وهـل: يم٘مقًمٜمـ٤م قمٜمـد سمدايـ٦م اًمٜمٔمـر.. أن اًمٕمـ٤ممَل  .3

 ُمتٖمػم، وهق ىمقل اًم٘م٤ميض اًم٤ٌمىمالين.

أٟمف اًم٘مّمد إمم اًمٜمٔمر: أي: شمٗمريغ اًم٘مٚمـ٥م قمــ اًمِمـقاهمؾ، وهـق ىمـقل إُمـ٤مم  .4

 ْم٤ًم.الرُملم، ويٕمزى ًمٚم٘م٤ميض اًم٤ٌمىمالين أي

 أٟمف اًمت٘مٚمٞمد. .5

 أٟمف اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم. .6

                                                 

 (.19هداي٦م اعمريد ) (1)

 (.58اٟمٔمر: ذح اًمٌٞمجقري ) (2)
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٫  تؿدم بإٔ اهلل خًل ٥٬َه١ َٔ ْٛز, :أٟ ,ايجاْٞ: إٔ ت٪َٔ سي٥٬ه١ اهلل

ٜدددأنًٕٛ ٫ٚ ٜػدددسبٕٛ ٫ٚ ٜٓدددإَٛ, ٫ٚ ٜعؿدددٕٛ اهلل َدددا أَدددسِٖ, ٜٚؿعًدددٕٛ َدددا      

 ......., ........................................................................ٜ٪َسٕٚ
 اًمنمح  

أٟمف اًمِمؽ، وهق ىمقل أيب ه٤مؿمؿ اجل٤ٌمئل ذم ـم٤مئٗمـ٦م ُمــ اعمٕمتزًمـ٦م وهمـػمهؿ،  .7

وىمــد ُرد  هــذا اًم٘مــقل سمــ٠من اًمِمــؽ ُمٓمٚمــقب زواًمــف: ٕن اًمِمــؽ ذم اًمٌمــء ُمـــ 

اًمٕم٘م٤مئد ُمـ اًمٙمٗمر، ومال يٙمقن ُمٓمٚمقسم٤ًم طمّمـقًمف، إٓ إن أرادوا شمرديـد اًمٗمٙمـر.. 

 ومٞم١مول طمٞمٜمئٍذ إمم اًمٜمٔمر.

 أٟمف اإليامن. .8

 ف اإلؾمالم.أٟم .9

 أٟمف اقمت٘م٤مد وضمقب اًمٜمٔمر. .11

م. .11  أٟمف وفمٞمٗم٦م اًمقىم٧م، يم٤مًمّمالة و٤مق وىمتٝم٤م ومُت٘مد 

 أٟمف إُم٤م اعمٕمروم٦م وإُم٤م اًمت٘مٚمٞمد ومٞمخػّم سمٞمٜمٝمام. .12

 : اعمٕمروم٦م.-ُم٘مّمداً –: أن أول واضم٥م وإصح

ــ٦م -وأول واضمــ٥م  ــدة-: اًمٜمٔمــر، وأول واضمــ٥م -وؾمــٞمٚم٦م ىمريٌ : -وؾمــٞمٚم٦م سمٕمٞم

ايمؼقل اظمػقد ذح اجلـقهر ايمػريـد دم يمت٤ميب: ) يمام سمّٞمٜم٧م ذًمؽ ذم اًم٘مّمد إمم اًمٜمٔمر،

 (.طمالصي ايمتقضمقد

ق (أهي٤م اعمٙمٚمػ )أن سمممـ( ُمـ أريم٤من اإليامن: )ايمثوين) زمؿالئؽي اهلل، أي: سمصدِّ

ٓ يلىمؾقن، ( وهؿ قم٤ٌمد ُمٙمرُمقن اصٓمٗم٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم )زملن اهلل طمؾؼ مالئؽي مـ كقر

ــ٤ميمحقن )وٓ يممــزمقن ــقن، وٓ يٜم ــومق(، وٓ يتٖمقـم ــو وٓ يـ ن، وٓ يعصــقن اهلل م

هقن  جمٌقًمقن  (: ٕهنؿ ُيممرون  مو  أمرهؿ، ويػعؾقن  اخلٓم٤مي٤م   قمـ قمغم ذًمؽ، وُمٜمز 

                                                 

 (.59ٔمر: اًمٌٞمجقري )اٟم (1)
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 .ٚيٝطٛا ذنٛزا ٫ٚ إْاثا. ِٖٚ نجريٕٚ ٫ حيؿ٢ عد ِٖ إ٫ اهلل تعازي
 اًمنمح  

ؤن ُمــ اعمٞمـقٓت اًمٜمٗمًـٞم٦م، ىمـ٤مل  رون قمـ اًمِمٝمقات الٞمقاٟمٞم٦م، وُمؼم  وأصم٤مم، وُمٓمٝم 

( هـؿ أضمًـ٤مم و، ){٦انخحوريى:  } چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ : شمٕم٤ممم

ؾ سم٠مؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م، )  ( وٓ ظمٜم٤مصم٤م.يمقسقا ذىمقرًا وٓ إكوشموً ٟمقراٟمٞم٦م ىم٤مدرة قمغم اًمتِمٙمُّ

ـْ َأيِب َذر  (، ومَ وهؿ ىمثغم ٓ  يص فمددهؿ إٓ اهلل سمعولم) : ىَم٤مَل  ريض اهلل قمٜمف َٕم

َٓ شَمَرْونَ )) :َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  َٓ  ،إيِنِّ َأَرى َُم٤م  َوَأؾْمَٛمُع َُم٤م 

َٛمُٕمقنَ  ًْ اَمءُ  ،شَم  ً ٓ  قَمَٚمْٞمِف  ،َوطَمؼ  هَل٤َم َأْن شَمِئط   ،َأـم ٧ْم اًم َُم٤م ومِٞمَٝم٤م َُمْقِوُع َأْرسَمِع َأَص٤مسمَِع إِ

ٌَ  ،ًَمَْمِحْٙمُتْؿ ىَمِٚمٞمالً  ..ًَمْق قَمِٚمْٛمُتْؿ َُم٤م َأقْمَٚمؿُ  ،َُمَٚمٌؽ ؾَم٤مضِمدٌ  ْذشُمْؿ  ،َٙمْٞمُتْؿ يَمثػِماً َوًَم َٓ شَمَٚمذ  َو

 قَمغَم اًْمُٗمُرؿَم٤مِت 
ِ
٤مء ًَ ٠َمُروَن إمَِم  - َأْو إمَِم  - َوخَلََرضْمُتْؿ قَمغَم  ،سم٤ِمًمٜمِّ ُٕمَداِت دَمْ اهللِ(( اًمّمُّ

 أظمرضمف أمحد، واًمؽمُمذي .

 :مسألة 

 ُمـ اقمت٘مد أ، اعمالئٙم٦م ذيمقرًا ومٝمق وم٤مؾمؼ، وذم يمٗمره ىمقٓن:

 ُمٜمٝمؿ ُمـ يمّٗمره. .1

 ىم٤مل سمٗمً٘مف وم٘مط. وُمٜمٝمؿ ُمـ .2

ے  چ أُم٤م ُمـ اقمت٘مد أهنؿ إٟم٤مصم٤ًم.. ومٝمق يم٤مومر: ٕٟمف دظمؾ وٛمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

، وم٤ملؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٜمٗمل {١٧انزخرف: } چۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵

يمقهنؿ إٟم٤مصم٤ًم، وهق يثٌتف، ومٝمق يم٤مومر ىمٓمٕم٤ًم، وأومم سم٤مًمٙمٗمر ُمـ اقمت٘مد ظمٜمقصمتٝمؿ: عمزيد 

 اًمٜم٘مص ذم اقمت٘م٤مده قمـ يمقهنؿ إٟم٤مصم٤ًم.

اإليامن سم٤معمالئٙم٦م اًمٖمٞمامن سم٠مهنؿ ظُمِٚم٘مقا ُمـ همػم واؾمٓم٦م، ومال أب وٓ أم  وُمـ

 هلؿ.
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ٖٚددِ: درٜددٌ, َٚٝها٥ٝددٌ, ٚإضددساؾٌٝ,    ,ٚايٛادددب َعددسؾتِٗ َددٔ اغي٥٬هدد١ عػددس٠   

 .ٚعصزا٥ٌٝ, َٚٓهس, ْٚهري, ٚزقٝب, ٚعتٝد, َٚايو ٚزقٛإ
 اًمنمح  

ل ًمف: ضمؼمائٞمؾ، ( وي٘م٤موايمقاصمى معرهمتفؿ مـ اظمالئؽي فمممة، وهؿ: صمػميؾ) 

ومـؽر وكؽغم، ( سمٗمتح اًمٕملم قمغم اًمّمحٞمح، )ومقؽوئقؾ، وإرساهمقؾ، وفَمزرائقؾ)

 (.ورومقى، وفمتقد، ومويمؽ، ورضقان

قمقن قمغم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم، وهل:  وأُم٤م وفم٤مئٗمٝمؿ.. ومٝمؿ ُمقز 

 : اًمتٍميٗمٞمُّقن، وهؿ:إول

ژ   چ وهق أُملم اًمقطمل اًمًٗمػم سملم اهلل وأٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  صمػميؾ: 

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

  ، ويًٛمك سم٤مًمروح إُملم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: {٧٩انبمرة: } چڳ  ڱ  ڱ

 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ

ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ ، ويًٛمك يمذًمؽ سمروح اًم٘مدس، ىم٤مل شمٕم٤ممم {١٧٤ – ١٧٢انشعراء: }

سم٤مًمٜم٤مُمقس، يمام ىم٤مل ورىم٦م سمـ  ، ويًٛمك أيْم٤م{١٠٢انُحم: } چۆئ  ۈئ  ۈئ 

ِذي اًمٜم ٤مُُمقُس  َهَذاٟمقومؾ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:)) َل  اًم  (( ُُمقؾَمك اهلل قَمغَم  َٟمز 

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأمحد.

: وهق ُمقيمؾ سمرزق اًمٕم٤ٌمد، وسم٤مُٕمٓم٤مر، واًمٌح٤مر، وإهن٤مر، وشمّمـقير مقؽوئقؾ

 إضمٜم٦م ذم سمٓمقن أُمٝم٤مهتؿ.

ًمّمقر، أي: اًمٌقق اًمٕمٔمٞمؿ، ويٜمٗمخ ومٞمف يقم : وهق ُمقيمؾ سمٜمٗمخ اإرساهمقؾ

 وئ             وئ     ەئ     ەئچ شمٕم٤ممم:   اًمٗمزع، ىم٤مل   ٟمٗمخ٦م  ٟمٗمخ٤مت، إومم  صمالث  اًم٘مٞم٤مُم٦م
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، {٢٩انًُم: } چىئىئ  ی  ی    ی ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ 

واًمٜمٗمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمٗمٜمك ومٞمٝم٤م مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت إٓ ُمـ ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، واًمٜمٗمخ٦م اًمث٤مًمث٦م 

ٱ  ٻ  چ  شمٌٕم٨م ومٞمٝم٤م مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت، ومؽمضمع إرواح إمم أضم٤ًمده٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

، ويقضمد سم٤مًمّمقر اًمذي هق اًمٌقق اًمٕمٔمٞمؿ صم٘م٤مب {٦٢انزير: } چٿ  ٹ  ٹ  

سمٕمدد سمٜمل آدم، وم٢مذا ُم٤مت اإلٟم٤ًمن ىمدُم٧م روطمف إمم صم٘مٌٝم٤م، وم٢مذا أراد اهلل إطمٞم٤مئٝمؿ 

 ظمرضم٧م يمؾ روح ُمـ صم٘مٌٝم٤م وشمقضمٝم٧م إمم ص٤مطمٌٝم٤م.

 وإهاومٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ُمقيمؾ يمذًمؽ سم٤مًمٚمقح اعمحٗمقظ.

ًػمه قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: : هٙمذا شمقاشمر اؾمٛمف، ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قمجٞم٦ٌم ذم شمٗمفمزرائقؾ

: واًمٙمٚمٌل ُم٘م٤مشمؾ وقمـ:)) {١١انسجدة: } چی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئچ

 (( اهـ.قمزرائٞمؾ اعمقت ُمٚمؽ اؾمؿ أن سمٚمٖمٜم٤م

وىم٤مل اإلُمـ٤مم اًمًـٞمقـمل ذم اإلشم٘مـ٤من :))ُمٚمـؽ اعمـقت أؿمـتٝمر قمـغم إًمًـٜم٦م أن 

 اؾمٛمف قمزرائٞمؾ، ورواه أسمق اًمِمٞمخ سمـ طم٤ٌمن قمـ وه٥م((اهـ.

ػم وأهـؾ اًمٕمٚمـؿ أن اؾمـٛمف )قمزرائٞمـؾ( ًمقضمـقد هـذا وىمد ذيمر أيمثر أهؾ اًمتٗمًـ

إصمر وإن يم٤من ومٞمف يمالم قمٜمد أهـؾ الـدي٨م، إٓ أن شمًـٛمٞمتف هبـذا آؾمـؿ ًمـٞمس ومٞمـف 

 ضر، وظمّمقص٤ًم أن إًمًـ شمٜم٤مىمٚمتف سم٤مًمتقاشمر.

ی  ی    ی  چوهــق أي: قمزرائٞمــؾ ُمقيمــؾ سم٘مــٌض إرواح. ىمــ٤مل شمٕمــ٤ممم: 

 .{١١انسجدة: } چی  جئ  حئ  مئ



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

161 

......................................................................................... 
 اًمنمح  

ــــــ٤ممم:  ــــــف شمٕم ــــــ٤م ىمقًم ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ وأُم

.. وم٢من عمٚمـؽ اعمـقت أقمـقان، وهـؿ رؾمـؾ يٕمٞمٜمقٟمـف قمـغم ىمـٌض {٦١األَعاو: } چچ

سمــلم اعمنمــق إرواح، ىمــ٤مل اسمـــ قمٌــ٤مس ريض اهلل قمــٜمٝمام :)ظمٓمــقة ُمٚمــؽ اعمــقت ُمــ٤م 

واعمٖمرب(اهـ، وىم٤مل جم٤مهد :)ضمٕمٚمـ٧م ًمـف إرض ُمثـؾ اًمٓمًـ٧م يتٜمـ٤مول ُمٜمـف طمٞمـ٨م 

 يِم٤مء(اهـ.

ـــــ٤ممم:  ـــــف شمٕم ـــــ٤م ىمقًم ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ وأُم

 .. ومٗمٞمف اطمتامٓن:{٤٢انزير: } چڦ 

 : أن اعمتقذم ال٘مٞم٘مل هق اهلل، وإٟمام قمزرائٞمؾ ؾم٥ٌم.إول

ــقسملم ًمدايمثــوين ــف شمٕمــ٤ممم يتــقمم هــق سمٜمٗمًــف ىمٌْمــٝم٤م ُمـــ همــػم : أن أرواح اعمحٌ ي

 واؾمٓم٦م.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 وواضمـــــ٥م إيامٟمٜمـــــ٤م سمـــــ٤معمقِت 

 

 

 وي٘مٌض اًمروَح رؾمقل اعمـقِت 

 ُمـ أىم٤ًمم اعمالئٙم٦م هؿ: اًمٗم٤مشمٜمقن وهؿ: ايمثوينٚ 

: ومه٤م ُمقيمالن سم١ًمال اعمٞم٧م ُمـ اإلٟمس واجلـ ذم ىمؼمه، ومٞم٠ًمٟٓمف مـؽر وكؽغم 

 اًم١ًمال قمـ اًمتقطمٞمد واًمديـ واًمٜمٌقة.قمـ رسّمف  وٟمٌٞمف وىمٌٚمتف، ومٞمٙمقن 

 

                                                 

ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    چ  :اٟمٔمر: اًمناج اعمٜمػم ًمٚمخٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤مل (1)

  .{11اًمًجدة: } چحب 
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ـ وسمِمـػم، وًمٚمٙمـ٤مومر واعمـ١مُمـ اًمٕمـ٤مي ُمٜمٙمـر  وىمٞمؾ: مهـ٤م ًمٚمٛمـ١مُمـ اعمقوّمـؼ ُمٌنمِّ

 وٟمٙمػم، يمام ذيمر ذًمؽ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء.

ـْ وم  َأوْ  اعْمَٞمِّـ٧ُم  ىُمـؼِمَ  إَِذا:))اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمـٚم ؿَ  اهلل َصغم   َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َرةَ ُهَريْ  َأيِب  َٕم

٤م ُيَ٘مــ٤مُل  َأْزَرىَمــ٤منِ  َأؾْمــَقَدانِ  َُمَٚمَٙمــ٤منِ  َأشَمــ٤مهُ  َأطَمــُديُمؿْ  ىَمــ٤مَل  طََمــِدمِهَ
ظَمــرُ  اعْمُٜمَْٙمــرُ  ِٕ ْٔ  اًمٜم ِٙمــػمُ  َوا

نِ  َٓ ٌْـدُ  ُهـقَ  َيُ٘مـقُل  يَمـ٤منَ  َُمـ٤م وَمَٞمُ٘مـقُل  ضُمؾِ اًمر   َهَذا ذِم  شَمُ٘مقُل  يُمٜم٧َْم  َُم٤م وَمَٞمُ٘مق  اهلل َوَرؾُمـقًُمفُ  قَم

ٓ   إًَِمفَ  َٓ  َأنْ  َأؿْمَٝمدُ  د اهلل َوَأن   إِ ٌُْدهُ  اً حُمَٛم  نِ  َوَرؾُمقًُمفُ  قَم َٓ ٤م ىَمدْ  وَمَٞمُ٘مق ـَؽ  َٟمْٕمَٚمـؿُ  يُمٜمـ   شَمُ٘مـقُل  َأٟم 

ُح  صُمؿ   َهَذا ًَ هِ  ذِم  ًَمفُ  ُيْٗم ٌُْٕمقنَ  ىَمؼْمِ ٌْٕمِ  ذِم  ٤مً ِذَراقم ؾَم رُ  صُمـؿ   لمَ ؾَمـ  َٟمـؿْ  ًَمـفُ  ُيَ٘مـ٤مُل  صُمـؿ   ومِٞمـفِ  ًَمـفُ  ُيٜمَـق 

ُهؿْ  َأْهكِم  إمَِم  َأْرضِمعُ  وَمَٞمُ٘مقُل  نِ  وَم٠ُمظْمؼِمُ َٓ ـِذي اًْمَٕمـُروسِ  يَمٜمَْقَُمـ٦مِ  َٟمـؿْ  وَمَٞمُ٘مـق ٓ   ُيقىِمُٔمـفُ  َٓ  اًم   إِ

ٌَْٕمَثـفُ  طَمت ـك إًَِمْٞمفِ  َأْهِٚمفِ  َأطَم٥مُّ  ـْ  َي  ؾَمـِٛمْٕم٧ُم  ىَمـ٤مَل  ٤مً ُُمٜم٤َمومِ٘مـ يَمـ٤منَ  َوإِنْ  َذًمِـَؽ  َُمْْمـَجِٕمفِ  اهلل ُِمـ

نِ  َأْدِري َٓ  ُِمْثَٚمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  َيُ٘مقًُمقنَ  اًمٜم ٤مَس  َٓ ٤م ىَمدْ  وَمَٞمُ٘مق ـَؽ  َٟمْٕمَٚمـؿُ  يُمٜمـ   وَمُٞمَ٘مـ٤مُل  َذًمِـَؽ  شَمُ٘مـقُل  َأٟم 

 طَمت ـك ٤مً سمُُمَٕمذ   ومِٞمَٝم٤م َيَزاُل  وَماَل  َأْواَلقُمفُ  ومِٞمَٝم٤م وَمَتْخَتِٚمُػ  قَمَٚمْٞمفِ  وَمَتْٚمَتِئؿُ  قَمَٚمْٞمفِ  اًْمَتِئِٛمل ًمأِْلَْرضِ 

ٌَْٕمَثفُ  ـْ  َي  (( أظمرضمف اًمؽمُمذي.َذًمَِؽ  َُمْْمَجِٕمفِ  اهلل ُِم

 اًمث٤مًم٨م ُمـ إىم٤ًمم هؿ: ال٤مومٔمقن، و هؿ:

 : وهق ُمقيمؾ سمٙمت٤مسم٦م الًٜم٤مت، ويٙمقن ذم ضمٝم٦م اًمٞمٛملم.رومقى

 : وهق اعمقيمؾ سمٙمت٤مسم٦م اًمًٞمئ٤مت، ويٙمقن ذم ضمٝم٦م اًمِمامل.وفمتقد

 

 

                                                 

 (.3/264اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري ) (1)
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وُمٕمٜمك رىمٞم٥م وقمتٞمد: أي: طم٤مومظ وطمٗمٞمظ، ويمؾ واطمـد ُمـٜمٝمام يًـٛمك هبـ٤مذيـ 

اًمٚمٗمٔملم، أي: أن ُمٚمؽ اًمٞمٛمـلم يـدقمك رىمٞمـ٥م قمتٞمـد، وُمٚمـؽ اًمِمـامل يـدقمك رىمٞمـ٥م 

 قمتٞمد، وىمٞمؾ: أن أطمدمه٤م رىمٞم٥م وأظمر قمتٞمد.

ر ُمٚمـؽ اًمٞمٛمـلم سمٙمت٤مسمتٝمـ٤م، وإذا ومٕمـؾ ؾمـٞمئ٦م وأراد وإذا ومٕمؾ اًمٕمٌد الًٜم٦م.. سمـ٤مد

ُمٚمؽ اًمِمامل أن يٙمتٌٝم٤م.. أُمره ُمٚمؽ اًمٞمٛملم سمـام ًمـف ُمــ إُمـ٤مرة قمٚمٞمـف أن يٛمٝمٚمـف، ومـ٢من 

 اؾمتٖمٗمر اًمٕمٌد وشم٤مب.. يمتٌٝم٤م طمًٜم٦م، وإن مل يًتٖمٗمر.. يمتٌٝم٤م ؾمٞمئ٦م.

وىمد ُأظمُتِٚمَػ ومٞمام يٙمت٤ٌمن، وم٘م٤مل جم٤مهد: يٙمت٤ٌمن قمٚمٞمف طمتك أٟمٞمٜمف ذم ُمروـف، أي: 

ومٞمام يٙمت٤ٌمن، ومٝمام يٙمت٤ٌمن يمؾ رء، وىمـ٤مل قمٙمرُمـ٦م: ٓ يٙمتٌـ٤من إٓ ُمـ٤م يـ١مضمر أو هم٤مي٦م 

 يقزر ومٞمف.

 واًمراسمع وإظمػم ُمـ إىم٤ًمم: اخل٤مزٟمقن، و هؿ:

: وهق ظم٤مزن اًمٜم٤مر، وهل ؾمٌع ـمٌ٘م٤مت: أقماله٤م وأظمٗمٝم٤م ضمٝمٜمؿ، صمؿ ًمٔمك مويمؽ

 والٓمٛم٦م واًمًٕمػم وؾم٘مر واجلحٞمؿ واهل٤موي٦م.

ڎ  چ ٞم٦م، وهؿ شمًٕم٦م قمنم ٟمٗمرًا، يمـام ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم وُمع ُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜم٤مر اًمزسم٤مٟم

وًمٙمؾ ٟمٗمر ُمٜمٝمؿ ضمٜمقد ٓ يٕمٚمؿ قمددهؿ إٓ اهلل، ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم ، {٣٠انًودرر:  } چڎ  ڈ 

، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ـمٌ٘م٤مهت٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمٜمـد {٣١انًدرر: } چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉچ 

 ذيمر اجلزاء.

 ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم طمؼ اًمذيـ: وهق ظم٤مزن اجلٜم٦م، أي: رئٞمس ظمزٟمتٝم٤م، ورضقان

                                                 

 .{18ق: } چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   چ  اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمناج اعمٜمػم ًمٚمنمسمٞمٜمل قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: (1)
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 .َٚٓٗا ؾشـ اشبًٌٝ إبساِٖٝ, ٚؾشـ ايهًِٝ َٛض٢ عًُٝٗا ايط٬ّ
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ اشم٘مقا:  

 .{٩٣انزير: } چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى

اًمٗمردوس، وهل أقماله٤م، وضمٜمـ٦م اعمـ٠موى، وضمٜمـ٦م اخلٚمـد، وضمٜمـ٦م واجلٜم٤من ؾمٌع: 

اًمٜمٕمٞمؿ، وضمٜم٦م قمدن، ودار اًمًالم، ودار اجلالل، وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شمٗمّمٞمٚمٝم٤م 

 قمٜمد ذيمر اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر.

ق (أن شمٕمت٘مـد و)أن سمممـ زمؽتـى اهلل، أي:( ُمـ أريم٤من اإليامن: )ايمثويمٌ) سمصـدِّ

ه قمـ الـروف رؽمؾفأن اهلل سمعولم أكزل ىمتبًو فمعم  (، وأهن٤م يمالم اهلل إززم اًم٘مديؿ اعمٜمز 

ّٓ ُمـ٤م  واًمّمقت، وجي٥م اقمت٘مـ٤مد أن يمـؾ ُمـ٤م شمْمـٛمٜمتف طمـؼ وصـدق قمــ اهلل شمٕمـ٤ممم، إ

ف ُمٜمٝم٤م ُمـ همػم اًم٘مرآن: ًمٕمّمٛمتف.  طُمرِّ

(، ومـفو صحػ اخلؾقؾ إزمـراهقؿ، وصـحػ ايمؽؾـقؿ مقؽمـك فمؾـقفام ايمسـالم)

ــ٤ممم:  ــف شمٕم ــرادة ذم ىمقًم ــل اعم ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ وه

ـــ٤ممم:{٣٩ – ٣٦انوووُجى: } چىئ ـــف شمٕم ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ، وىمقًم

، وهذه اًمّمحػ هل ُمـ اًمقاضم٥م ُمٕمرومتف إمجـ٤مًٓ {١٧ – ١٢األعهي: } چٺ      ٿ 

 ُمـ اًمٙمت٥م: إذ اًمقاضم٥م ُمٕمرومتف ُمـ اًمٙمت٥م إمج٤مًٓ ُم٤مئ٦م يمت٤مب، وهل:

 ؾمتقن ُمٜمٝم٤م قمغم ٟمٌل اهلل ؿمٞم٨م سمـ آدم. 

 قمغم ٟمٌل اهلل إسمراهٞمؿ.وصمالصمقن  
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 .........ٚايٛادب َعسؾتٗا َٔ ايهتب أزبع١: ايتٛزا٠ اغيٓصي١ ع٢ً ضٝدْا َٛض٢, 
 اًمنمح  

 ، وهل اًمّمحػ اعم٤مر ذيمره٤م ىمري٤ًٌم.وقمنمة قمغم ٟمٌل اهلل ُمقؾمك ىمٌؾ اًمتقراة

 ،أٟمـزل ُمٜمٝمـ٤م مخًـقن قمـغم ؾمـٞمدٟم٤م ؿمـٞم٨ٍم  وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ يمام ذم )ومٞمض الجـ٤م(:

 .ٞمدٟم٤م إدريس، وقمنمة قمغم ؾمٞمدٟم٤م آدم وقمنمة قمغم ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿوصمالصمقن قمغم ؾم

وهذا قمغم اًمت٘مري٥م ٓ اًمتح٘مٞمؼ، ىم٤مل اًمًحٞمٛمل: ))والؼ قمدم طمٍم اًمٙمتـ٥م 

ذم قمــدد ُمٕمــلم، ومــال ي٘مــ٤مل أهنــ٤م ُم٤مئــ٦م وأرسمٕمــ٦م وم٘مــط: ٕٟمــؽ إذا شمتٌٕمــ٧م، أي: ومّتِمــ٧م 

يمتٌـ٤ًم ُمــ  اًمرواي٤مت دمده٤م شمٌٚمـغ أرسمٕمـ٦م وصمامٟمـلم وُم٤مئـ٦م، ومٞمجـ٥م اقمت٘مـ٤مد أن اهلل أٟمـزل

 اًمًامء قمغم اإلمج٤مل(( اهـ

ـــ ايمؽتــى) ــو م ــ٦م أرزمعــي( شمٗمّمــٞماًل )وايمقاصمــى معرهمتف (، وسم٢موــ٤مومتٝم٤م إمم اعم٤مئ

 اًم٤ًمسم٘م٦م يٙمقن جمٛمققمٝم٤م ُم٤مئ٦م وأرسمٕم٦م.

 وهذه اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م هل:

(، ىمٞمؾ: ُم٠مظمقذة ُمـ ورى اًمزٟمد، أي: ظمـرج ٟمـ٤مره، وم٢مهنـ٤م ٟمـقر ايمتقراة): إول

ڇ  ڍ  چ   ٚمٞمـف اًمًـالم، ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم:( قمو مقؽمـكاظمـزيمي فمعم ؽمـقدكووٞم٤مء، وهل )

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ ، وىمــ٤مل شمٕمــ٤ممم: {٤٤انًائوودة:} چڍ  ڌ   ڌ  ڎ

 .{٤٢األَبياء: } چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

ف اًمتقراة، طمٞم٨م طمرومف أيمثر ُمـ يم٤مشم٥م ُمـ ره٤ٌمن اًمٞمٝمقد: ًمُٞمْخُٗمقا ُم٤م  وىمد طُمرِّ

 اًمّمحٞمح٦م هق  ومٞمف ُمـ الؼ اًمذي ٓ يتقاومؼ ُمع هقاهؿ، وم٤مًمذي قمٜمدهؿ ُمـ اًمتقراة

                                                 

 (.1/168اٟمٔمر: دًمٞمؾ اًمٗم٤مللم ) (1)

 (.11اٟمٔمر ذًمؽ ذم: يم٤مؿمٗم٦م اًمًج٤م ذح ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤م ) (2)
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........................................................................................... 
 اًمنمح  

ۉ  ې  ې  ې    چ                 سمٕمْمٝم٤م وم٘مط، وىمد أصم٧ٌم اهلل هذا اًمتحريػ ذم ىمقًمف: 

ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  

 يقٟمس طمدصمٜم٤م، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي قمٜمد شمٗمًػم هذه أي٦م:)){٩٥انبمرة: } چۈئ

ائ  ەئ  ەئ  وئ    چ :ىمقًمف ذم زيد اسمـ ىم٤مل ىم٤مل، وه٥م اسمـ أظمؼمٟم٤م ىم٤مل،

 ومٞمٝم٤م الالل جيٕمٚمقن حيرومقهن٤م، قمٚمٞمٝمؿ، أٟمزهل٤م اًمتل اًمتقراة:{٩٥انبمرة: } چوئ

 ((اهـ.طم٘م٤م ومٞمٝم٤م واًم٤ٌمـمؾ سم٤مـمال ومٞمٝم٤م والؼ طمالٓ ومٞمٝم٤م والرام طمراُم٤م،

ــ٤مل ــ٤ممم:  وىم ، {٤٦انُسوواء: } چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ شمٕم

ىم٤مل الٗمظ سمـ طمجر ذم اًمٗمتح:))ىم٤مل أسمق قمٌٞمـدة ذم يمتـ٤مب )اعمجـ٤مز( ذم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: 

ون(( اهـ.{٤٦انُساء: } چٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  ، ىم٤مل: ي٘مٚمٌِّقن ويٖمػمِّ

وىمــ٤مل جم٤مهــد: يٕمٜمــل شمٌــديؾ اًمٞمٝمــقد اًمتــقراة، يمــام ومٕمٚمــقا ذم آيــ٦م اًمــرضمؿ طمــلم 

 ٌِّ ٘مقن اًمـرضمؿ قمـغم اًمْمـٕمٞمػ إذا زٟمـك، أُمـ٤م إن زٟمـك اًمنمـيػ ُمـٜمٝمؿ.. أظمٗمقه٤م، ومٞمٓم

ـْ محًــقه وـمــ٤مومقا سمــف، وم ــدِ  َٕمــ ٌْ ـِ  قَم  إمَِم  ضَمــ٤مُءوا اًْمَٞمُٝمــقدَ  َأن   اهلل قَمــٜمُْٝماَم  َريِضَ  قُمَٛمــرَ  اهلل سْمــ

 هَلُـؿْ  وَمَ٘مـ٤مَل  ،َٞمـ٤مَزٟمَ  َواُْمـَرَأةً  ُِمٜمُْٝمؿْ  َرضُمالً  َأن   ًَمفُ  وَمَذيَمُروا ،اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهلل َصغم   َرؾُمقلِ 

صْمؿِ  ؾَمـْلنِ  دِم  ايمتَّـْقَراةِ  دِم  َ ِـُدونَ  َمـو:))اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهلل َصغم   َرؾُمقُل   :وَمَ٘مـ٤مًُمقا ((ايمـرَّ

َٚمُدونَ  َٟمْٗمَْمُحُٝمؿْ  ٌْدُ  وَمَ٘م٤مَل  ،َوجُيْ ـُ  قَم ضْمؿَ  ومِٞمَٝم٤م إِن   يَمَذسْمُتؿْ  :ؾَماَلمٍ  اهلل سْم  سمِـ٤مًمت ْقَراةِ  وَم٠َمشَمْقا ،اًمر 

وَه٤موَمٜمَ  ضْمؿِ  آَي٦مِ  قَمغَم  َيَدهُ  َأطَمُدُهؿْ  وَمَقَوعَ  ،نَمُ ٌَْٚمَٝمـ٤م َُم٤م وَمَ٘مَرأَ  ،اًمر   ًَمـفُ  وَمَ٘مـ٤مَل  ،سَمْٕمـَدَه٤م َوَُمـ٤م ىَم

ٌْدُ  ـُ   قَم ضْمؿ  آَي٦مُ  ومِٞمَٝم٤م  وَم٢مَِذا ،َيَدهُ   وَمَروَمعَ  ،َيَدكَ  اْروَمعْ  :ؾَماَلمٍ ٍ  اهلل سْم   َي٤م  َصَدَق : وَمَ٘م٤مًُمقا  ،ِاًمر 
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ضددٝدْا عٝطدد٢, ٚايصبددٛز اغيٓددصٍ عًدد٢ ضددٝدْا  اٚ , عًددِٝٗ     ٚاإلظبٝددٌ اغيٓددصٍ عًدد٢ 

ٚايؿسقدإ ٖٚددٛ ايكدسإٓ اغيٓدصٍ عًدد٢ ضدٝدْا ضبُدد ؾدد٢ً اهلل عًٝد٘ ٚآيدد٘        ايطد٬ّ, 

 .ٚضًِ
 اًمنمح  

دُ  ضْمؿِ  آَي٦مُ  ومِٞمَٝم٤م حُمَٛم  ٌْدُ  ىَم٤مَل  ،وَمُرمِج٤َم اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  َرؾُمقُل اهلل َصغم   هِباَِم  وَم٠َمَُمرَ  ،اًمر   :اهلل قَم

ضُمَؾ  وَمَرَأْي٧ُم  ٜم٠َمُ  اًمر  َج٤مَرةَ  َيِ٘مٞمَٝم٤م اعْمَْرَأةِ  قَمغَم  جَيْ  . أظمرضمف اًمٌخ٤مري.اْلِ

ــوين (و) ــؾ: ُمــ٠مظمقذ ُمـــ اًمٜمجــؾ، وهــق اإلكجقــؾ: ُمـــ اًمٙمتــ٥م هــق )ايمث (، ىمٞم

اؾمتخراج ظمالص٦م اًمٌمء، وؾمٛمل اًمٙمت٤مب سمذًمؽ ٓؾمتخالصف ٟمقر اًمتـقراة، وُمٜمـف 

 ؾ: هل يمٚمٛم٦م يقٟم٤مٟمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م: سمنمى.ىمٞمؾ ًمٚمقًمد: ٟمجؾ أسمٞمف ٓؾمتخالصف ُمٜمف، وىمٞم

( قمٚمٞمـف اًمًـالم، وىمـد دظمـؾ اظمـزل فمعم ؽمـقدكو فمقسـكواإلٟمجٞمؾ هق اًمٙمت٤مب )

اإلٟمجٞمَؾ اًمتحريُػ سم٠ميدي أيمثر ُمـ يم٤مشم٥م ُمـ ىم٤ًموؾم٦م اًمٜمّم٤مرى، وٟمًٌقا يمثػمًا ُمـ 

ًمقا، طمتك ص٤مر هٜم٤مك أيمثر ُمـ إٟمجٞمـؾ،  يمت٥م إٟم٤مضمٞمؾ إمم أٟمٗمًٝمؿ سمحٞم٨م زادوا وسمد 

ث٤مل:)إٟمجٞمؾ ُمتك، وإٟمجٞمـؾ ًمقىمـ٤م، وإٟمجٞمـؾ ُمـرىمس، وإٟمجٞمـؾ يقطمٜمّـ٤م، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعم

 وإٟمجٞمؾ سمرٟم٤مسم٤م(، ويٕمتؼم إٟمجٞمؾ سمرٟم٤مسم٤م هق اإلٟمجٞمؾ اًم٘مري٥م ُمـ اًمّمح٦م.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  

 .{١٤انًائدة: } چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ

( قمٚمٞمـف اًمًـالم، ايمززمـقر اظمــزل فمـعم ؽمـقدكو داودق ): ُمـ اًمٙمت٥م هايمثويمٌ (و)

 ( أمجٕمقن.فمؾقفؿ ايمسالم، ){١٦٣انُساء: } چڤ  ڤ  ڤچ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ايمػرومون وهق ايمؼرآن اظمـزل فمعم ؽمقدكو حمؿد صعم : ُمـ اًمٙمت٥م هق )ايمرازمع (و)

 اؾمؿ ُمـ أؾمامء اًم٘مرآن، وُمٕمٜم٤مه: اًمٗم٤مرق سملم الؼ   (، واًمٗمرىم٤منوؽمؾؿ وآيمف  فمؾقف  اهلل 
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تؿدم بإٔ اهلل تعدازي أزضدٌ زضد٬ هلداٜد١      :أٟ ,ايسابل: إٔ ت٪َٔ بسضٌ اهلل

 ......... ايٓاع, ٚإزغا ِٖ إزي َا ؾٝ٘ ؾ٬ح َعاغِٗ َٚعا ِٖ   ِٖٚ نجريٕٚ
 اًمنمح  

، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {٢٣اإلَساٌ: } چجب   حب  خب  مب  ىب  يب  چ واًم٤ٌمـمؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 . {٤ – ٣عًراٌ:  آل} چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ 

ــذيمر،  ــ٤مب، واًم ــريش، واًمٙمت ــ٦م ىم ــز ًمٖم ــرك اهلٛم ــرآن، وشم ــ٦م: اًم٘م ــامئف أرسمٕم وأؾم

 واًمٗمرىم٤من.

( 114( ضمزء، وقمدد ؾمقره: أرسمع قمنمـة وُم٤مئـ٦م )31وقمدد أضمزائف: صمالصمقن )

( آيـ٦م، وقمـدد يمٚمامشمـف: 6616ؾمقرة، وقمدد آيتف: ؾم٧م قمنمة وؾمتامئ٦م وؾمـت٦م آٓف )

( يمٚمٛمـ٦م، وقمـدد طمروومـف: 77934ػ )أرسمع وصمالصمقن وشمًٕمامئ٦م وؾمٌٕم٦م وؾمٌٕمقن أًمـ

 (.333671واطمد وؾمٌٕمقن وؾمتامئ٦م وصمالصم٦م وصمالصمقن أًمػ وصمالصمامئ٦م أًمػ )

وىمد طُمِٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اًمتٌديؾ واًمتحريػ، وم٘مد شمٙمّٗمـؾ اهلل سمحٗمٔمـف إمم 

 .{٧انحجر: } چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ چ يقم رومٕمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ق زملن اهلل سمعولم أرؽمؾ أن سمم( ُمـ أريم٤من اإليامن: )ايمرازمعو) مـ زمرؽمؾ اهلل، أي: سمصدِّ

ــفؿ ــف صــالح معوؾم ــو همق ــودهؿ إلم م ــوس، وإرؾم ــي ايمـ ــاًل هلداي ــ٤مهؿ، رؽم (، أي: دٟمٞم

 (، أي: آظمرهتؿ.ومعودهؿ)

ٱ  ٻ  ٻ  چ ( ٓ يٕمٚمؿ قمددهؿ إٓ اهلل: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وهؿ ىمثغمون)

، وإٟمام {٩٢غافر: } چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 ؾ اًمٕمٚمؿ ُم٤م يذيمرون ذم قمددهؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٘مري٥م ٓ اًمتح٘مٞمؼ.يْذيمُر أه
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أٚهلِ: أبٛ ايبػس آ ّ عًٝ٘ ايط٬ّ, ٚآخسِٖ: ضٝدْا ضبُد ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيد٘  

ُّ, ٚايٛادددب َعددسؾتِٗ عيطدد١ ٚعػددسٕٚ, ٖٚددِ:   ٚضددًِ َٚٔإِ ٔزٜددُظَٚ ,آَ   ,ِٛ ُِٛ ,  ,ُحُْدد ُٖدد َٚ

 َٚ  ,ٌُ ِٝ َُأع َٚٔإِضددد  ,ُِ ِٝ ٖٔ َٚٔإِبدددَسا ُِٛب,   ََٚؾدددأيُح,  ٜٗددد ََٚأ ِٛؾْي,  َُٚيددد ـُ,  ُِٛضددد ُٜ َٚ ُِٛب,  َِٜعُكددد َٚ ٔإِضدددَشاُم, 

َٝدددداُع,    َٚٔإِي  ,ُٕ َُا ِٝ ًَ َُٚضدددد  , ُُٚ ََٚ ا  ,ٌٔ ِٚ ائهِؿدددد َُٚذ ََٝطددددُل,  َٚاِي  ,ُٕ ِٚ َٖدددداُز َٚ َِٛضدددد٢,  َُ َٚ ُِٝب,  َُٚغددددَع

ُٖدددُد ؾددد٢ً اهلل ٚضدددًِ عًدددِٝٗ     ََُش َٓدددا  ٖٝ َْٔب َٚ َِٝطددد٢,  َٚٔع َٝددد٢,  َِٜش َٚ ٜٖدددا,  ََٚشَنٔس ُُْظ,  ِٛ ُٜددد َٚ

 أطيعري.
 اًمنمح  

أزمق ايمبمم آدم فمؾقف ايمسالم، وآطمرهؿ: ؽمقدكو حمؿد (، أي: اًمرؾمؾ )أوهلؿ) 

(، واًمقاضم٥م ُمٕمرومتٝمؿ إمج٤مًٓ ُمـ اًمرؾمؾ، أي: دون صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ

(، 313ظمقض ذم شمٗمّمٞمٚمٝمؿ وُمٕمروم٦م أؾمامئٝمؿ.. هؿ: صمالصمامئ٦م وصمالث قمنمة )

 (.315ة )(، وىمٞمؾ: ومخس قمنم314وىمٞمؾ: وأرسمع قمنمة )

واًمقاضم٥م ُمٕمرومتٝمؿ إمج٤مًٓ ُمـ إٟمٌٞم٤مء ُم٤مئ٦م أًمػ وأرسمٕم٦م وقمنمون أًمػ ٟمٌل 

 .(، سمٕمدد أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمج٦م اًمقداع124111)

مخسي وفمممون، وهؿ: ( شمٗمّمٞماًل ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ )وايمقاصمى معرهمتفؿ)

زْمَراِهْقُؿ، َوإؽِْماَمفِمْقُؾ، َوإؽِْمَحوُق، َوُهْقُد، َوَصويمُِح، َوإِ  ،ُح ُكقْ ، وَ إِْدِريُس وَ  ،آَدمُ 

ْقُب، َوؾُمَعْقُى، َوُمْقؽَمك، َوَهوُرْوُن، َوايْمَقَسُع، َوُذْو  َوَيْعُؼْقُب، َوُيْقؽُمُػ، َويُمْقٌط، َوَأي 

و، َوَ َْقك، َوفِمْقَسك، َوَكبِقَّـَ  ُد ايمؽِْػِؾ، َوَداُوُد، َوؽُمَؾْقاَمُن، َوإيِْمَقوُس، َوُيْقُكُس، َوَزىَمِريَّ و حُمَؿَّ

 (.صعم اهلل وؽمؾؿ فمؾقفؿ أمجعكم

 :فائدة  

ٍر ـمٌٕم٤ًم، وقمـ دٟم٤مءة أب، أي: ٓ  اًمرؾمقل: هق إٟم٤ًمن طمر ذيمر ؾمٚمٞمؿ قمـ ُمٜمٗمِّ

يٙمقن أسم٤مه زسم ٤مًٓ ُمثاًل، وقمـ ظمٜم٤مء أم، أي: ومحش أم، أوطمل إًمٞمف سمنمع وُأُمر 

 سمتٌٚمٞمٖمف.
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........................................................................................... 
 اًمنمح  

ّٓ أن اًمٜمٌل ىمد ي٠ميت سمنمع ُمـ يم٤من ىمٌٚمف، أو يقطمك إًمٞمف ذع  واًمٜمٌل يمذًمؽ: إ

 ضمديد وٓ ي١مُمر سمتٌٚمٞمٖمف، )ومٙمؾ رؾمقل ٟمٌل ٓ اًمٕمٙمس(.

وجي٥م قمغم اًمٜمٌل إظم٤ٌمر اًمٜم٤مس سمٜمٌقشمف طمتك ٓ ي٘مٕمقن ذم ؾمقء إدب ُمٕمف 

 ومٞمٝمٚمٙمقن.

قم٤ًم أن يٕمرف إمج٤مًٓ ذم طمؼ اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة وجي٥م قمغم اعمٙمٚمػ ذ

واًمًالم: ي٠مهنؿ أيمٛمؾ اًمٜم٤مس ظمٚم٘م٤ًم وقم٘ماًل وطمٚماًم، وأن اهلل سمٕمثٝمؿ وأفمٝمر صدىمٝمؿ 

سم٤معمٕمجزات اًمٔم٤مهرة، وأهنؿ سمٚم ٖمقا أُمره وهنٞم٦م، ووقمده ووقمٞمده، وأهنؿ ُمٕمّمقُمقن 

 ُمـ اعمٕم٤مي صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م.

 واًمٕمّمٛم٦م ًمٖم٦م: ُمٓمٚمؼ الٗمظ.

 طمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛمٙمٚمػ ُمـ اًمذٟم٥م ُمع اؾمتح٤مًم٦م وىمققمف.واصٓمالطم٤ًم: 

وإٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ُمٕمّمقُمقن ىمٌؾ اًمٜمٌقة وسمٕمده٤م قمغم 

 اعمٕمتٛمد.

وجي٥م قمغم اعمٙمٚمػ ذقم٤ًم أ، يٕمرف ذم طمؼ اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم 

 شمٗمّمٞماًل شمًع صٗم٤مت:

 أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م واضم٦ٌم قم٘ماًل وٟم٘ماًل، وهل:

 اًمّمدق. .1

 غ.اًمتٌٚمٞم .2

 إُم٤مٟم٦م. .3

 دقمقاهؿ اخلّمقم، وإسمٓم٤مل  إلًمزام   واًمتٞمّ٘مظ : اًمتٗمّٓمـ  اًمٗمٓم٤مٟم٦م، أي .4
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تؿدم بأْ٘ ضٝأتٞ ّٜٛ جيُل اهلل  :ٕ ت٪َٔ بايّٝٛ اٯخس  أٟأاشباَظ: 

انًطففيٍ: } چوئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ  چ ؾٝ٘ ا٭ٚيري ٚاٯخسٜٔ يًذصا٤ ٚاسبطاب

٦}..................................... ,.................................................... 
 اًمنمح  

 اًمٙم٤مذسم٦م، سمٛمٕمٜمك: ىمقة اًمذيم٤مء، وىمقة اعمالطمٔم٦م والج٦م.

 وأرسمع صٗم٤مت ُمًتحٞمٚم٦م أوداد اًمّمٗم٤مت اًمقاضم٦ٌم، وهل:

 اًمٙمذب. .1

 اخلٞم٤مٟم٦م. .2

 اًمٙمتامن. .3

 اًمٌالدة. .4

 وصٗمك واطمدة ضم٤مئزة، وهل:

٘مص ذم ُمراشمٌٝمؿ اًمٕمٚمٞم٦ِّم، اشمّم٤مومٝمؿ سم٤مٕقمراض اًمٌنمي٦م اًمتل ٓ شم١مدِّي إمم ٟم

ر اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ.  يم٤مٕيمؾ واًمنمب واجلامع الالل، واعمرض اخلٗمٞمػ اًمذي ٓ يٜمٗم 

(، وهق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، أن سمممـ زمويمققم أطمر( ُمـ أريم٤من اإليامن: )اخلومس)

ق زملكف ؽمقليت يقٌم جيؿع اهلل همقف إويمكم وأطمريـ يمؾجزاء واحلسوب، ) أي: سمصدِّ

ل سم٤مًمٞمقم أظمر: ٕٟمف ٓ يقم {٦انًطففيٍ: } چ وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ چ (، وؾمٛمِّ

 سمٕمده ُمـ أي٤مم اًمدٟمٞم٤م، ومال ًمٞمؾ سمٕمده وٓ هن٤مر، وٓ شمٓمٚمع اًمِمٛمس سمٕمده أسمدًا.
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ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ 

 ............. ٚجيب ايتؿدٜل سيا ٜهٕٛ ؾٝ٘ َٔ اسبػس,, {٢ – ٩انزنزنت: } چگ 
 اًمنمح  

ـ اعمقت، وآظمره إمم دظمقل أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م، وأهؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر، أي: وأوًمف ُم

وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   چ آؾمت٘مرار، وهق يقم ـمقيؾ، ىم٤مل يمٕم٥م وىمت٤مدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ، ي٘مقُمقن صمالث ُم٤مئ٦م.{٦انًطففيٍ: } چۆئ  

وئ  ۇئ   چ  : شمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذه أي٦م: وىم٤مل اسمـ قمٛمر 

 ُؾ ٌْـاًمٜم   عُ ٛمَ جُيْ  اَم يمَ  اهلُل ؿُ ٙمُ ٕمَ مَجَ  اِ ذَ إِ  ؿْ ٙمُ سمِ  َػ ٞمْ :صمؿ ىم٤مل:))يمَ {٦انًطففيٍ: } چۇئ   ۆئ   ۆئ

 (( أظمرضمف ال٤ميمؿ، واًمٓمؼماين.ؿْ ٙمُ ٞمْ ًمَ إِ  رُ ٔمُ ٜمْ يَ  َٓ  ٦مٍ ٜمَ ؾَم  َػ ًمْ أَ  لْمَ ًِ مَخْ  ٦مِ ٤مٟمَ ٜمَ ٙمِ اًمْ  ذِم 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ وذم ذًمــؽ اًمٞمــقم جيــ٤مزى اإلٟمًــ٤من )

 ({٢ – ٩نزنت: انز} چڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ 

(، وهـق ؾمـقق اخلالئـؼ مجٞمٕمـ٤ًم إمم وجيى ايمتصديؼ زمام ؽمؽقن همقف مــ احلممـ)

اعمقىمػ، وهق اعمحؾ اًمذي ي٘مٗمقن ومٞمف ُمـ أرض اعم٘مدس اعمٌّدًمـ٦م اًمتـل مل يٕمـِص ومٞمٝمـ٤م 

ـــ٤مل اهلل شمٕمـــ٤ممم:  ـــف، ىم ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  ہ  چ أطمـــٌد رسَم

ًمٗمْمـــ٦م، ُمتًـــٕم٦م ، وأرض اعمحنمـــ أرض سمٞمْمـــ٤مء يم٤م{٤٢إبوووراهيى: } چھ  ھ  

 ١٠٦طوه:   } چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ اجلقاٟم٥م، ىم٤مل شمٕمـ٤ممم:

ـْ ، و{١٠٩ – ـِ  ؾَمْٝمؾِ  قَم   حُيْنَمُ :))اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهلل َصغم   َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل   ؾَمْٕمدٍ  سْم

 

                                                 

 (.9/539اٟمٔمر: إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ) (1)
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 ..........., .............................................................ٚاغيٝصإ ايٓػس,
 اًمنمح  

طََمـدٍ  قَمَٚمـؿٌ  ومِٞمَٝمـ٤م ًَمْٞمَس  اًمٜم ِ٘ملِّ  يَمُ٘مْرَص٦مِ  قَمْٗمَراءَ  سَمْٞمَْم٤مءَ  َأْرضٍ  قَمغَم  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  اًمٜم ٤مُس  ِٕ ))

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

 واًمٕمٗمراء: هل اًمٌٞمْم٤مء اًمتل ًمٞمس سمٞم٤موٝم٤م سم٤مًمٜم٤مصع.

 واًمٜم٘مل: هق اخلٌز إسمٞمض.

جُيـ٤مزى وُمــ ٓ جُيـ٤مزى، يم٤مًمٌٝمـ٤مئؿ اًمقطمـقش: إذ وٓ ومرق ذم النم سمـلم ُمــ 

اًمٙمــؾ حُينمــ، وإمم ذًمــؽ ذهــ٥م اعمح٘م٘مــقن، وصــحح هــذا اًم٘مــقل اإلُمــ٤مم اًمٜمــقوي، 

وذهٌــ٧م ـم٤مئٗمــ٦م إمم أن اًمــذي حُينمــ هــق ُمـــ جُيــ٤مزى وم٘مــط، أُمــ٤م ُمـــ ٓ جُيــ٤مزى ومــال 

 حينم.

 :سمػصقؾوأُم٤م اًمً٘مط وهق ُمـ ظمرج ىمٌؾ مت٤مم وىم٧م الٛمؾ ومٗمٞمف 

    اًمروح.. ومٙم٤ًمئر إضم٤ًمم اًمتل ٓ روح ومٞمٝم٤م.إن مل شُمٜمٗمخ ومٞمف 

    وإن ُٟمٗمخ٧م ومٞمف اًمـروح.. ومٞمحنمـ، ويّمـػم قمٜمـد دظمـقل اجلٜمـ٦م يم٠مهٚمٝمـ٤م ذم

 اجلامل واًمٓمقل.

(، وهق قم٤ٌمرة قمــ شمٙم٤مُمـؾ إظمـراج أضمًـ٤مد اخلالئـؼ قمٜمـدُم٤م ُيٌٕمثـقن: وايمـمم)

 ٕهنؿ سمٕمد ذًمؽ يٜمتنمون.

ام أوؾمع ُمـ أـم٤ٌمق (، وهق قم٤ٌمرة قمـ ىمّم٦ٌم وقمٛمقد ويمّٗمت٤من، يمؾ ُمٜمٝمواظمقزان)

اًمًاموات وإرض، وضمؼميؾ آظمذ سمٕمٛمقده، ٟم٤مفمٌر إمم ًم٤ًمٟمف، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ أُملم قمٚمٞمـف، 

 شمقزن ومٞمف الًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت.

                                                 

 (.368اٟمٔمر: اًمٌٞمجقري ) (1)
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 .................................................... ٚايؿساؾي, ٚاسبطاب, ٚاسبٛض,
 اًمنمح  

ـ اًمًٞمػ، وادقُّ (، وهق ضمن ُمٜمّمقب قمغم ُمتـ ضمٝمٜمؿ، أطمدُّ ُموايمٌماط) 

ُمـ اًمِمٕمرة، يٛمر قمٚمٞمف آوًمقن وأظمرون طمتك اًمٙمٗم٤مر، وهق ُمٔمٚمؿ، وُيْم٤مء ًمٙمؾ 

ک  ک  گ   گگ  گ    ڳ  ڳ      چ واطمد قمغم طم٥ًم قمٛمٚمف وىمرسمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .{٩٢ – ٩١يريى: } چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ

ٌَِؾ الؼ شمٕم٤ممم ومردًا ومردًا، (، وهق قم٤ٌمرة قمـ حم٤مؾم٦ٌم اخلالئؼ ُمواحلسوب) ـ ىِم

قمغم مجٞمع ُم٤م ومٕمٚمقا ُمـ ظمػم  ومٞمقىمٗمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمٌؾ آٟمٍماف ُمـ اعمحنم

وذ، ىمقًٓ وومٕماًل، إمج٤مًٓ وشمٗمّمٞماًل، طمتك قمغم وزن ُمث٘م٤مل اًمذر. يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ

ّٓ ُمـ ، ويِمٛمؾ ال٤ًمب {٢ – ٩انزنزنت: } چگ   اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ُمـ اإلٟمس واجلـ إ

ايمؼقل اظمػقد ذح اجلقهر وىمد ذيمرت ُمزيد شمٗمّمٞمؾ ذم يمت٤ميب )اشمثٜمك اهلل شمٕم٤ممم،

 (، ومٚمػمضمع إًمٞمف ُمـ أراد اًمزي٤مدة.ايمػريد دم طمالصي ايمتقضمقد

هق: هنر ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمـد صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ، يٙمـقن قمـغم إرض , (واحلقض)

 ٤مء يم٤مًمٗمْم٦م.اعمٌّدًم٦م، وهل إرض اًمٌٞمْم

وهق يمٌػم ُمتًع ـمقًمف ُم٤ًموم٦م ؿمٝمر أي: ُمًػمة ؿمـٝمر، وقمروـف يمـذًمؽ، ُمـ٤مؤه 

أؿمد سمٞم٤مو٤ًم ُمـ اًمٚمٌـ، وـمٕمٛمف أطمغم ُمـ اًمٕمًؾ، قمٚمٞمف أيمقاز يً٘مك هب٤م اًمٜم٤مس يمٕمدد 

ٌْدِ ٕمـ ومَ  ٟمجقم اًمًامء، ُمـ ذب ُمٜمف ذسم٦م.. ٓ ئمٛم٠م سمٕمده٤م أسمدا ـِ  قَم   قَمْٛمٍرو اهلل سْم

                                                 

 (.179(، و)اعمختٍم اعمٗمٞمد( )84اٟمٔمر:  يمٗم٤مي٦م اًمرهم٥م سمنمح هداي٦م اًمٓم٤مًم٥م )ـمٌٕم٦م دار اعمٝم٤مضمر( ) (1)

 (.٥84م )اٟمٔمر: يمٗم٤مي٦م اًمراهم (2)
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ِلُّ  :ىَم٤مَل  ػَمةُ  طَمْقيِض :))اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  َصغم   ىَم٤مَل اًمٜمٌ  ًِ ـْ  َأسْمَٞمُض  َُم٤مُؤهُ  ؿَمْٝمرٍ  َُم ـِ  ُِمـ ٌَ ـ  اًمٚم 

ـْ  َأـْمَٞم٥ُم  َوِرحُيفُ  ِؽ  ُِم ًْ
  يَمٜمُُجـقمِ  َويِمٞمَزاُٟمفُ  اعْمِ

ِ
ـاَمء  ً ـْ  اًم َب  َُمـ (( اً َأسَمـد َئْمَٛمـ٠مُ  وَمـاَل  ُِمٜمَْٝمـ٤م َذِ

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

ـْ و ِذي:))ىَم٤مَل  ؟اْلَْقضِ  آٟمَِٞم٦مُ  اهلل َُم٤م َرؾُمقَل  َي٤م ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل   َذر   َأيِب  قَم  َٟمْٗمُس  َواًم 

دٍ  ٟمَِٞمُتفُ  سمَِٞمِدهِ  حُمَٛم  ـْ  َأيْمَثرُ  َٔ   ُٟمُجقمِ  قَمَددِ  ُِم
ِ
ـاَمء  ً ْٞمَٚمـ٦مِ ا ذِم  َويَمَقايِمٌَِٝمـ٤م اًم  اعْمُّْمـِحَٞم٦مِ  اعْمُْٔمِٚمَٛمـ٦مِ  ًمٚم 

ـْ  اجْلَٜم ٦مِ  آٟمَِٞم٦مُ  َب  َُم ْ  ُِمٜمَْٝم٤م َذِ ـْ  ُِمٞمَزاسَمـ٤منِ  ومِٞمـفِ  َيِْمـَخ٥ُم  قَمَٚمْٞمـفِ  َُم٤م آظِمرَ  َئْمَٛم٠مْ  مَل ٦مِ  ُِمـ ـْ  اجْلَٜمـ   َُمـ

َب  ْ  ُِمٜمْفُ  َذِ نَ  سَملْمَ  َُم٤م ـُمقًمِفِ  ُِمْثُؾ  قَمْرُوفُ  َئْمَٛم٠مْ  مَل ـْ  ٤مً سَمَٞم٤مو ؿَمدُّ أَ  َُم٤مُؤهُ  َأْيَٚم٦مَ  إمَِم  قَمام  ـِ  ُِم ٌَ ـ  اًمٚم 

ـْ  َوَأطْمغَم  ؾِ  ُِم ًَ  (( أظمرضمف ُمًٚمؿ وأمحد.اًْمَٕم

ـَص الـقض قمٜمـد ذيمـره  وىمد ورد أن ًمٙمؾ ٟمٌل طمقض شمرده أُمتـف، وإٟمـام ظُمّمِّ

سم٤مًمٜمٌل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمقرود إطم٤مدي٨م اًم٤ٌمًمٖم٦م ُمٌٚمـغ اًمتـقاشمر، سمخـالف 

ـْ همػمه ًمقروده سم٤مٔطم٤مد، وم اهلل  اهلل َصـغم   َرؾُمـقُل  ىَمـ٤مَل : ىَمـ٤مَل   ضمٜمـدب سمــ ؾَمـُٛمَرةَ  َٕم

ُؿْ  ٤مً طَمْقو َٟمٌِل   ًمُِٙمؾِّ  إِن  :))قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  ٌَـ٤مَهْقنَ  َوإهِن  ُـؿْ  َيَت  َأنْ  َأْرضُمـق َوإيِنِّ  َواِرَدةً  َأيْمَثـرُ  َأهيُّ

 (( أظمرضمف اًمؽمُمذي واًمٓمؼماين.َواِرَدةً  َأيْمَثَرُهؿْ  َأيُمقنَ 

ـ ُم٤مء اًمٙمـقصمر طمٞمـ٨م يّمـ٥مُّ هنـر اًمٙمـقصمر وطمقوف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يرد ُم

ـْ ومٞمف، وم  إِذْ  َأفْمُٝمِرَٟم٤م سَملْمَ  َيْقمٍ  َذاَت  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهلل َصغم   َرؾُمقُل  سَمْٞمٜم٤َم: ىَم٤مَل   َأَٟمسٍ  َٕم

ــك ــ٤مَءةً  َأهْمَٗم ــؿ   ،إهِْمَٗم ــعَ  صُم ــفُ  َروَم ــامً  َرْأؾَم ًِّ ٌَ ــ٤م ،ُُمَت ــ٤م :وَمُ٘مْٚمٜمَ ــَحَٙمَؽ  َُم ــ٤م َأْو ــقَل  َي  ؟اهلل  َرؾُم

ــؿِ  وَمَ٘مــَرأَ  ؾُمــقَرةٌ  ٤مً آٟمِٗمــ قَمــكَم   ُأْٟمِزًَمــ٧ْم :))ىَمــ٤مَل  ًْ ـِ  سمِ مْحَ طِمٞمؿِ  اهلل اًمــر  ڎ    ڎ  چ  اًمــر 

 – ١انكوووووووووووووورر: } چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک

  رٌ هَنْ   وَم٢مِٟم فُ :))ىَم٤مَل  ،َأقْمَٚمؿُ   َوَرؾُمقًُمفُ   اهلل :وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ؟((اًْمَٙمْقصَمرُ  َُم٤م  َأشَمْدُرونَ :))ىَم٤مَل  صُمؿ  ((، {٣
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تِـل قَمَٚمْٞمـفِ  شَمِردُ  طَمْقٌض  ُهقَ  يَمثػِمٌ  ظَمػْمٌ  قَمَٚمْٞمفِ  َوضَمؾ   قَمز   َريبِّ  َوقَمَدٟمِٞمفِ   آٟمَِٞمُتـفُ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُمـ٦مِ  َيـْقمَ  ُأُم 

 ف ُمًٚمؿ.(( أظمرضماًمٜمُُّجقمِ  قَمَددُ 

ـَ وقمـ  ىَمـ٤مَل َرؾُمـقُل  چڎ    ڎ  ڈچ  ُأْٟمِزًَمـ٧ْم  عَم ـ٤م :ىَم٤مَل   قُمَٛمرَ  اسْم

ـْ  طَم٤موَمَت٤مهُ  اجْلَٜم ٦مِ  ذِم  هَنَرٌ  ُهقَ :))اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  اهلل َصغم   رِّ  ضَمٜم٤َمِدلِ  قَمغَم  جَيِْري َذَه٥ٍم  ُِم  اًمدُّ

اسُمفُ  َواًْمَٞم٤مىُمقِت  ـْ  َأطْمغَم  َذَ ؾِ  ُِم ًَ ـْ  ٤مً سَمَٞم٤مو َوَأؿَمدُّ  اًْمَٕم ـِ  ُِم ٌَ ـْ  َوَأسْمَردُ  اًمٚم   َوَأـْمَٞمـ٥ُم  اًمـث ْٚم٩ِم  ُِمـ

ـْ  ِؽ  ِريِح  ُِم ًْ
 (( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.اعْمِ

 وًمٚمحقض ًمقن يمؾ ذاب اجلٜم٦م وـمٕمؿ يمؾ صمامره٤م. 

ويرد قمٚمٞمف اعمـ١مُمـ ومٞمنمـب ُمٜمـف ذسمـ٦م ٓ ئمٛمـ٠م سمٕمـده٤م أسمـدا، ويـذاد أي يٌٕمـد 

 أىمقاُم٤م قمٜمف ىمد همػموا وسمدًمقا وٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد.

ـــوم ـــَرةَ  َأيِب  ـْ َٕم ـــقَل  َأن    ُهَرْي ـــغم   اهلل َرؾُم ـــفِ  اهلل َص ـــٚم ؿَ  قَمَٚمْٞم ـــك َوؾَم ةَ  َأشَم ـــؼُمَ  اعْمَْ٘م

اَلمُ :))وَمَ٘م٤مَل   ً ٤م ُُم١ْمُِمٜملِمَ  ىَمْقمٍ  َدارَ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  اًم طِمُ٘مقنَ  سمُِٙمؿْ  اهلل ؿَم٤مءَ  إِنْ  َوإِٟم  ٤م َوِدْدُت  َٓ  ىَمدْ  َأٟم 

ــ٤م ــ٤م َرَأْيٜمَ ــ٤مًُمقا ((،إظِْمَقاَٟمٜمَ ــ :ىَم ًْ ــَؽ  ٜم٤َمَأَوًَم ــ٤م إظِْمَقاَٟم ــ٤مَل ، اهلل َرؾُمــقَل  َي ــُتؿْ :))ىَم  َأْصــَح٤ميِب  َأْٟم

ـَ  َوإظِْمَقاُٟمٜم٤َم ِذي ْ  اًم  ـْ  شَمْٕمِرُف  يَمْٞمَػ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ((،سَمْٕمدُ  َي٠ْمشُمقا مَل ْ  َُمـ ـْ  سَمْٕمـدُ  َيـ٠ْمِت  مَل تِـَؽ  ُِمـ  َيـ٤م ُأُم 

َٚم٦مٌ  هُمر   ظَمْٞمٌؾ  ًَمفُ  َرضُمالً  َأن   ًَمقْ  َأَرَأْي٧َم :))وَمَ٘م٤مَل  ،اهلل ِ َرؾُمقَل   ُدْهـؿٍ  ظَمْٞمـؾٍ  فَمْٝمـَرْي  سَمـلْمَ  حُمَج 

َٓ  هُبْؿٍ  ُؿْ :))ىَم٤مَل ، اهلل َرؾُمقَل  َي٤م سَمغَم  :ىَم٤مًُمقا ((،ظَمْٞمَٚمفُ  َيْٕمِرُف  َأ ِٚملمَ  اً هُمرّ  َي٠ْمشُمقنَ  وَم٢مهِن  ـْ  حُمَج   ُِم

 
ِ
َٓ  اْلَْقضِ  قَمغَم  وَمَرـُمُٝمؿْ  َوَأَٟم٤م اًْمُقُوقء ـْ  ِرضَمـ٤مٌل  ًَمُٞمَذاَدن   َأ ٌَِٕمـػمُ  ُيـَذادُ  يَمـاَم  طَمـْقيِض  قَمـ  اًْم

٤ملُّ  َٓ  ُأَٟم٤مِدهيِؿْ  اًمْم  ُؿْ  وَمُٞمَ٘م٤مُل  َهُٚمؿ   َأ ًُمقا ىَمدْ  إهِن  أظمرضمـف (( ٤مً ؾُمـْح٘م ٤مً ؾُمـْح٘م وَمـ٠َمىُمقُل  سَمْٕمـَدكَ  سَمد 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمف.
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واومض،  وٟم٘مــؾ اًم٘مرـمٌــل: أن ُمـــ ظمــ٤مًمػ مج٤مقمــ٦م اعمًــٚمٛملم يمــ٤مخلقارج، واًمــر 

 واعمٕمتزًم٦م واًمٔمٚمٛم٦م واًمٗمً٘م٦م اعُمٕمِٚمٜم٦م.. ُيٓمردون قمـ القض. 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

ــ٤م سمحــقِض ظمــػم اًمرؾمــؾِ   إيامٟمٜم

 

 

 طمــتٌؿ يمــام ىمــد ضم٤مءٟمــ٤م ذم اًمٜم٘مــؾِ 

  

 

 

ــقا ــقاٌم ووم ــف أىم ــ٤ًم ُمٜم ــ٤مل ذسم  يٜم

 

 سمٕمٝمدهؿ وىمؾ يذاد ُمــ ـمٖمـقا

 وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ: هؾ يٙمقن القض ىمٌؾ اًمٍماط أم سمٕمده؟ 

ومذه٥م ىمقم إمم أٟمف سمٕمد اًمٍماط، وذه٥م اجلٛمٝمقر وصـححف سمٕمْمـٝمؿ إمم أٟمـف 

دون الـقض ًمٚمنمـب  ىمٌؾ اًمٍماط: ٕن اًمٜم٤مس خيرضمقن ُمـ ىمٌقرهؿ قمٓمِمك ومـػَمِ

 ُمٜمف، وىمٞمؾ: ًمف طمقو٤من.

وضمٝمـؾ شم٘مدُمـف قمـغم وذم ال٘مٞم٘م٦م اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜمـ٤م اقمت٘مـ٤مد صمٌقشمـف أي: الـقض، 

 اًمٍماط أو شم٠مظمره.. ٓ يي ذم آقمت٘م٤مد.

 :تنبيه 

اإليامن سمـ٤ملقض واضمـ٥م، ًمٙمــ ٓ يٙمٗمـر ُمــ أٟمٙمـره: سمـؾ يٗمًـؼ، وىمـد ٟمٗمتـف 

 اعمٕمتزًم٦م.

(، وهل دار اًمثقاب، وُمـ دظمٚمٝم٤م مل خيـرج ُمٜمٝمـ٤م أسمـدًا، ىمـ٤مل اهلل شمٕمـ٤ممم: واجلـي)

ــ٤م ٓ{٤٢انحجوور: } چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ ــ٤م ُم ــلم ، وومٞمٝم  قم

 رأت، وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م، وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم،  وُم٤م ورد ُمـ سمٕمض إًمٗم٤مظ قمـ 

                                                 

 (.393(، وذح اًمّم٤موي )426اٟمٔمر: اًمٌٞمجقري ) (1)

 (.423اٟمٔمر: اًمٌٞمجقري ) (2)
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سمٕمض ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م يم٤مًمٕمٜم٥م وهمػمه.. ومٝمق ُمـ طمٞم٨م شمِم٤مسمف إؾمـامء ًمٚمت٘مريـ٥م إمم ومٝمـؿ 

 نم.قم٘مقل اًمٌ

 :شمالشمي أومقالواظمُتِٚمػ ذم اجلٜم٦م هؾ هل واطمدة أو أيمثر إمم 

: وهق ىمقل اسمـ قم٤ٌمس، أهن٤م ؾمٌع ضمٜم٤من ُمتج٤مورات، أومْمٚمٝم٤م وأوؾمـٓمٝم٤م إول

اًمٗمردوس، وهل أقماله٤م، واعمج٤مورة ٓ شمٜم٤مذم اًمٕمٚمق، إذ يمؿ ُمـ جم٤مور هـق أقمـغم ُمــ 

ػ ٟمـقر جم٤موره، وؾم٘مػ اجلٛمٞمع قمـرش اًمـرمحـ، وُمٜمٝمـ٤م شمٜمٗمجـر أهنـ٤مر اجلٜمـ٦م، ووـٕم

اًمِمٛمس سمٜم٦ًٌم ًمٜمقر اًمٕمرش ذم اجلٜم٤من يمْمٕمػ ٟمقر اًمٜمجقم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜمقر اًمِمٛمس ذم 

اًمدٟمٞم٤م، صمؿ شمٚمٞمٝم٤م ضمٜم٦م اعم٠موى، ومجٜم٦م اخلٚمد، ومجٜم٦م اًمٜمٕمٞمؿ، ومجٜم٦م قمـدن، ومـدرا اًمًـالم، 

ومدار اجلالل، ويمٚمٝم٤م ُمتّمٚم٦م سمٛم٘م٤مم اًمقؾمٞمٚم٦م ًمتٜمٕمـٞمؿ أهـؾ اجلٜمـ٦م سمٛمِمـ٤مهدشمف صـغم اهلل 

هن٤م شمنمف قمغم أهـؾ اجلٜمـ٦م يمـام أن اًمِمـٛمس شمنمـق قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٔمٝمقره هلؿ ُمٜمٝم٤م: ٕ

 قمغم أهؾ اًمدٟمٞم٤م.

ڦ  ڦ  چ    : أهن٤م أرسمع ضمٜم٤من، وىمد رضمحف مج٤مقم٦م: ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:ايمثوين

، {٦٢انرحًٍ: } چائ  ائ  ەئچ ، صمؿ ىم٤مل: {٤٦انرحًٍ: } چڦ  ڄ  ڄ   

 وم٤مٕوًمٞم٤من: ضمٜم٦م اًمٜمٕمٞمؿ، وضمٜم٦م اعم٠موى.

 دوس.وإظمري٤مت: ضمٜم٦م قمدن، وضمٜم٦م اًمٗمر

: أهن٤م ضمٜم٦م واطمدة، وإمم هـذا ذهـ٥م اجلٛمٝمـقر، وإٟمـام اًمتٕمـدد ذم آؾمـؿ ايمثويمٌ

 شمٚمؽ إؾمامء  اعمًٛمك، وًمتح٘مؼ ُمٕم٤مين   شمدل قمغم قمٔمٛم٦م ًمنمومٝم٤م: ٕن يمثرة إؾمامء 

                                                 

 (.414اٟمٔمر: اًمٌٞمجقري ) (1)
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.......................................................................................... 
 اًمنمح  

واعمـ٠موى ٕهنـ٤م ُمـ٠موى  -وم٤مًمٕمـدن اإلىم٤مُمـ٦م  -إذ يّمدق قمغم اجلٛمٞمع ضمٜم٦م قمدن،  ومٞمٝم٤م،

اعم١مُمٜملم، وضمٜم٦م اخلٚمد، ودار اًمًالم: ٕن مجٞمٕمٝم٤م ًمٚمخٚمقد واًمًالُم٦م ُمـ يمـؾ ظمـقف 

ـْ وطمزن، وضمٜم٦م اًمٜمٕمٞمؿ: ٕهن٤م يمٚمٝم٤م ُمِمحقٟم٦م سم٠مصٜم٤مف اًمٜمٕمٞمؿ، ومَ   سم٧م ؾَمْٕمدٍ  ؾَمْٝمؾٍ  َٕم

ـْ   ِلِّ  قَم ٦مِ  َأْهَؾ  إِن  :)ىَم٤مَل  ؾَمٚم ؿَ اهلل قَمَٚمْٞمِف وَ  َصغم   اًمٜمٌ  اَءْونَ  اجْلَٜمـ  ٦مِ  ذِم  اًْمُٖمـَرَف  ًَمَٞمـؽَمَ  يَمـاَم  اجْلَٜمـ 

اَءْونَ    ذِم  اًْمَٙمْقيَم٥َم  شَمؽَمَ
ِ
اَمء  ً  (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.اًم

ـْ وَ   إِن  :))ىَمـ٤مَل  اهلل قَمَٚمْٞمـِف َوؾَمـٚم ؿَ  اهلل َصـغم   َرؾُمـقَل  َأن    اخْلُـْدِريِّ  ؾَمـِٕمٞمدٍ  َأيِب  قَم

اَءْونَ  اجْلَٜم ٦مِ  َأْهَؾ  ـْ  اًْمُٖمَرِف  َأْهَؾ  ًَمَٞمؽَمَ اَءْونَ  يَماَم  وَمْقىِمِٝمؿْ  ُِم ي   اًْمَٙمْقيَم٥َم  شَمؽَمَ رِّ ـْ  اًْمَٖم٤مسمِرَ  اًمدُّ  ُِم

وُُمِؼ  ْٕ ـْ  ا ـِق  ُِم  َُمٜمَـ٤مِزُل  اهلل شمِْٚمـَؽ  َرؾُمـقَل  َيـ٤م ىَمـ٤مًُمقا سَمْٞمـٜمَُٝمؿْ  َُمـ٤م ًمَِتَٗم٤مُوـؾِ  اعْمَْٖمـِرِب  َأوْ  اعْمَنْمِ

 
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ٌْ  َٓ  ا ُهؿْ  ُٚمُٖمَٝم٤مَي ـِذي سَمـغَم  ىَمـ٤مَل  هَمػْمُ ىُمقا آَُمٜمُـقا ِرضَمـ٤مٌل  سمَِٞمـِدهِ  َٟمْٗمِزـ َواًم   سمِـ٤مهلل َوَصـد 

 (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.اعْمُْرؾَمِٚملمَ 

وشمراب اجلٜم٦م اعمًؽ، ومٗمل طمدي٨م اإلهاء واعمٕمرج أٟمف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ 

١ْمًُمـ١مِ  ٤مِيـُؾ طَمٌَ  ومِٞمَٝمـ٤م وَم٢مَِذا اجْلَٜم ٦مَ  ُأْدظِمْٚم٧ُم  صُمؿ  ىم٤مل ومٞمف:)) ـ٤م َوإَِذا اًمٚمُّ ـُؽ  شُمَراهُبَ ًْ
(( أظمرضمـف اعْمِ

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

 :وهلوأسمقاب اجلٜم٦م اًمٙم٤ٌمر صمامٟمٞم٦م، 

سم٤مب اًمِمٝم٤مدة، وسم٤مب اًمّمـالة، وسمـ٤مب اًمّمـٞم٤مم، وسمـ٤مب اًمزيمـ٤مة، وسمـ٤مب الـ٩م، 

وسم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وسمـ٤مب اًمّمـٚم٦م، وسمـ٤مب اجلٝمـ٤مد  ذم ؾمـٌٞمؾ 

 اهلل.

 ة أسمقاب صٖم٤مر.وُمـ داظمٚمٝم٤م قمنم
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 ٚايٓاز, .................................................................................
 اًمنمح  

(، وهل دار اًمٕم٘م٤مب، ويمؾ ُمـ يدظمٚمٝم٤م ُمـ أهؾ اإليامن ممـ أؾم٤مء وم٢مٟمف وايمـور) 

ّٓ اًمٙم٤مومر.  خيرج ُمٜمٝم٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء ومؽمة اًمٕم٘مقسم٦م، وٓ خيّٚمد ومٞمٝم٤م إ

ر ؾمٌع ـمٌ٘م٤مت، أروٝم٤م ُمـ رص٤مص، وؾم٘مٗمٝم٤م ُمـ ٟمح٤مس، وطمٞمٓم٤مهن٤م ُمـ واًمٜم٤م

 يمؼمي٧م، ووىمقده٤م اًمٜم٤مس والج٤مرة.

 ، وهل ًمٕمّم٤مة اعم١مُمٜملم، وشمّمػم ظمراسم٤ًم سمخروضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م.صمفـؿأقماله٤م: 

 چڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ : وهــل ًمٚمٞمٝمــقد، ىمــ٤مل شمٕمــ٤ممم: يمظــكوحتتٝمــ٤م 

 .{١٦ – ١٥انًعارج: }

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ ٕم٤ممم: : وهل ًمٚمٜمّم٤مرى، ىم٤مل شمشمؿ احلطؿي

 .{٦ – ٥انهًزة: } چڇ   

ـــؿ ايمســـعغم ، وهـــل {١١انًهوووك: } چىئ  ىئ  ىئ          چ: ىمـــ٤مل شمٕمـــ٤ممم: شم

ًمٚمّم٤مسمئلم، وهؿ ومرىم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد ازدادوا والًٓ سمٕم٤ٌمدهتؿ ًمٚمٕمجؾ، وىم٤مل جم٤مهد: هؿ 

 سملم اًمٞمٝمقد واعمجقس ٓ ديـ هلؿ.

زسمـقر، ويّمـٚمقن إمم اًم٘مٌٚمـ٦م، يمـام وىمٞمؾ: هؿ ىمقم قمٌدوا اعمالئٙمـ٦م، وي٘مـرؤون اًم

 ىم٤مًمف أسمق ضمٕمٗمر اًمرازي.

٤ٌّمد اًمٜم٤مر، ىم٤مل شمٕم٤ممم: شمؿ ؽمؼر  .{٢٦انًدرر: } چڃ  ڃ      چ : وهل ًمٚمٛمجقس قم

ی  ی  ی  ی  جئ   چ : وهـل ًمٕمٌــدت إصـٜم٤مم، ىمـ٤مل شمٕمــ٤ممم: شمـؿ اجلحـقؿ

 .{٣١ – ٣٠انحالت: } چحئ
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ٕ ضٝدْا ضبُد, ٚغري ذيو ػيا ٚز  ؼي ايكسإٓ, أٚ أخر ب٘ ضٝد ٚيد عدْا 

 .ايؿا م ٚاغيؿدٚم   ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ

 ........................................... ايطا ع: إٔ ت٪َٔ بايكدز خريٙ ٚغسٙ َٔ
 اًمنمح  

: وهل ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم، ويمؾ ُمـ اؿمتد يمٗمره، يمٗمرقمقن وه٤مُم٤من وىم٤مرون، شمؿ اهلوويي

 .{١٤٥ساء: انُ} چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وىمــد ٟمٔمٛمٝمــ٤م اًمِمــٞمخ حمٛمــد سمـــ حمٛمــد اًمًــٜم٤ٌموي إزهــري اًمِمــٝمػم سمــ٤مُٕمػم، 

 هـ( وم٘م٤مل:1232واعمتقرم ؾمٜم٦م )

ـــ٤م ـــك ًمَِٞمُٝمْقِدَه ـــ٤مِي ًَمّٔم ـــٜم ُؿ ًمِٚمَٕم  ضَمَٝم

 

 

َٛمؿْ   َوطُمْٓمَٛم٦ُم َداٌر ًمِٚمٜم َّم٤مرى ُأْوزِم اًمّم 

 

  

 

 

ــؿْ  ــ٤مسمِِئلْمَ َوَداُرُه ــَذاُب اًمّم  ــِٕمػْمٌ قَم  ؾَم

 

 ؾَمْ٘مٌر طَمَجْٞمٌؿ ًمِـِذي َصـٜمَؿْ  جَمُْقٌس هَلُؿْ 

 -ُوىِمْٞمَتَٝمـــ٤م  –َوَه٤مِوَيـــ٦ٌم َداُر اًمٜمَِّٗمـــ٤مَق  

 

ـَ اًمـٜمِّ٘مؿْ   وأؾم٠مُل َرب  اًمَٕمْرِش َأُْمٜمِـ٤ًم ُِمـ

 

 

أي: هذا  –ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمّم٤موي ذم ذطمف قمغم اجلقهرة:)هٙمذا ذيمر إؿمٞم٤مخ 

ن يمؾِّ اؾمؿ شمٌٕم٤ًم ًمٌٕمض إطم٤مدي٨م ذم اًمٜم٤مر، وًمٙمـ آي٤مت اًم٘مرآن ؿم٤مهدة سم٠م –اًمؽمشمٞم٥م 

ُمـ شمٚمؽ إؾمامء يٓمٚمؼ قمغم ُم٤م َيٕمؿُّ اجلٛمٞمع: ٕٟمف يذيمر صٗم٤مت اًمٙمٗمـ٤مر سمـ٠مي: وضمـف، 

 ويٕمؼمِّ قمـ وقمٞمدهؿ سم٠مي: اؾمؿ ُمـ هذه إؾمامء، ومتدسّمر( اهـ.

واجلٜم٦م واًمٜمـ٤مر سم٤مىمٞمتـ٤من ٓ يٗمٜمٞمـ٤من، ومٝمـام دار سم٘مـ٤مء، وىمـد يمٗمـر اجلٝمٛمٞمـ٦م اًم٘مـ٤مئٚملم 

 واًمًٜم٦م. سمٗمٜم٤مئٝمام وومٜم٤مء أهٚمٝمام: عمخ٤مًمٗمتٝمؿ اًمٙمت٤مب

ونمــغم ذيمــؽ رــو ورد دم ايمؼــرآن، أو أطمــػم زمــف ؽمــقد ويمــد فمــدكون ؽمــقدكو حمؿــد )

 (.ايمصودق اظمصدوق صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

أن سمممـ زمويمؼدر طمغمه وذه مــ ( وإظمػم ُمـ أريم٤من اإليامن هق: )ايمسودس)

                                                 

 (.388-387ذح اًمّم٤موي ) (1)
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تؿدددم تؿدددٜكا داشَددا بأْدد٘ ٫ ٜهددٕٛ نددا٥ٔ ؼي ا٭زض ٫ٚ ؼي    :اهلل تعددازي  أٟ 

 مل ٜهٔ ..نإ َٚا مل ٜػا٤ .. بككا٤ اهلل ٚتكدٜسٙ. َا غا٤ اهللايطُا٤ إ٫
 اًمنمح  

(، واًم٘مدر هق: إجيـ٤مد اهلل إؿمـٞم٤مء قمـغم ىمـدر خمّمـقص ووضمـف ُمٕمـلم اهلل سمعولم

ومف إؿم٤مقمرة، ومٝمق قم٤ٌمرة قمــ اإلجيـ٤مد قمٜمـدهؿ، وهـل ُمــ  أراده اهلل شمٕم٤ممم، هٙمذا قمر 

ومـف اعم٤مشُمريديـ٦م سم٠مٟمـف: حت ه اًمـذي صٗم٤مت إومٕم٤مل، وقمر  ديـد اهلل أزًٓ يمـؾ خمٚمـقق سمحـدِّ

يقضمــد قمٚمٞمــف ُمـــ طُمًـــ وىمــٌح، وٟمٗمــع وض، وهمــػم ذًمــؽ، ومٝمــق قمٚمٛمــف شمٕمــ٤ممم أزًٓ 

 سمّمٗم٤مت اعمخٚمقىم٤مت، وهق راضمع قمٜمدهؿ ًمّمٗم٦م اًمٕمٚمؿ، وهل ُمـ صٗم٤مت اًمذات.

ومف إؿم٤مقمرة سم٠مٟمف: إرادة اهلل إؿمٞم٤مء ذم إزل قمـغم ُمـ٤م هـل  وأُم٤م اًم٘مْم٤مء.. ومٕمر 

ل قمغم اًمٜمحق اًمذي سمرزت ذم اًمقضمقد، وم٤مًم٘مْم٤مء قمٜمدهؿ ُمــ صـٗم٤مت قمٚمٞمف ومٞمام ٓ يزا

 اًمذات.

ومف اعم٤مشمريدي٦م سم٠مٟمف: إجي٤مد اهلل إؿمـٞم٤مء ُمـع زيـ٤مدة اإلطمـ٤ميمؿ واإلشم٘مـ٤من، ومٝمـق  وقمر 

 راضمع قمٜمدهؿ ًمّمٗم٤مت إومٕم٤مل.

ق سمصديؼًو صموزمًو زمل،ه ٓ يؽقن وُمٕمٜمك اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ) أي: سمصدِّ

يمسامء إٓ زمؼضوء اهلل وسمؼديره، مو ؾموء اهلل.. ىمون، ومو ل ىموئـًو دم إرض وٓ دم ا

ـِ َأيِبْ ـَم٤مًم٥ٍِم  قَمكِمِّ (، ومٕمـ يروء.. ل يؽـ ِلِّ َصغم   قَمٜمْفُ  اهلُلَريِضَ  سْم ـْ اًمٜمٌ  قَمَٚمْٞمِف  اهلُلقَم

ُف ىَم٤مَل  َؿ َأٟم  ـَ سم٠َِمْرسَمعٍ )) :َوؾَمٚم  ٌٌْد طَمت ك ُي١ْمُِم ـُ قَم ٓ   طَمت ك َيِْمَٝمَد َأنْ  :َٓ ُي١ْمُِم  اهللَ،َٓ إًَِمَف إِ

ٌَْٕم٨ِم سَمْٕمَد اعْمَْقِت  ،سَمَٕمَثٜمِل سم٤ِمْلَؼِّ  اهللِ،َوَأينِّ َرؾُمقُل  ـَ سم٤ِمًْم ـَ  ،َوطَمت ك ُي١ْمُِم َوطَمت ك ُي١ْمُِم

 (( أظمرضمف أمحد، واًمؽمُمذي.سم٤ِمًْمَ٘مَدرِ 

ٌِْد وَ  ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ـُ )) :َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهلُلَصغم   اهللِ ىَم٤مَل َرؾُمقُل : ىَم٤مَل  اهللِ قَم َٓ ُي١ْمُِم

هِ  ِه َوَذِّ ـَ سم٤ِمًْمَ٘مَدِر ظَمػْمِ ٌٌْد طَمت ك ُي١ْمُِم ـْ ًمُِٞمْخٓمَِئفُ  ،قَم َوَأن   ،طَمت ك َيْٕمَٚمَؿ َأن  َُم٤م َأَص٤مسَمُف مَلْ َيُٙم

ٌَفُ  ـْ ًمُِٞمِّمٞم  (( أظمرضمف اًمؽمُمذي.َُم٤م َأظْمَٓم٠َمُه مَلْ َيُٙم
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 اإلسطاٌ

  ٜ ٔ ٖدددٛ د نُدددا ٚز  ؼي       اإلسطدددإ: ٖٚدددٛ ايدددسنٔ ايجايدددح َدددٔ أزندددإ ايدددد

, {ؾإْ٘ ٜدساى  ..إٔ تعبد اهلل نأْو تساٙ  ؾإٕ مل تهٔ تساٙ}:اسبدٜح ايؿشٝح

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  چ  قدددددددداٍ تعددددددددازي:

ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   

ؾٝٓبػدددٞ  ,{٩انًجادنوووت: } چڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ 

 ..... يًُ٪َٔ إٔ ٜساقب اهلل تعازي, ٚإٔ ٜ٪ ٟ طيٝل عبا ات٘ ع٢ً ٚد٘ اإلسطإ
 اًمنمح  

 

 اإلسطاٌ

 ( هق: اإلشم٘م٤من ذم يمؾ رء.اإلضمسونو)

 (.وهق ايمرىمـ ايمثويمٌ مـ أرىمون ايمديـ)

 وًمإلطم٤ًمن ُم٘م٤مُم٤من: ُم٘م٤مم اعمراىم٦ٌم، وُم٘م٤مم اعمِم٤مهدة.

(، ىمام ورد دم احلديٌ ايمصحقح: أن سمعبد اهلل ىملكؽ سمراه –هق ٤مم اعمراىم٥م )ومٛم٘م

ومٞمًتقي قمٜمدك اًمٕمٛمؾ ذم اجلٝمر واخلٗم٤مء: ٕٟمؽ شمراىم٥م اهلل ذم أقمامًمؽ،  وُمـ 

رؾمخ٧م ىمدُمف ذم ُم٘م٤مم اعمراىم٦ٌم.. ارشم٘مك سمٕمد ذًمؽ إمم ُم٘م٤مم اعمِم٤مهدة، وهق يمام ذم 

قمٜمؽ، ومٚمؿ شمره.. ومتذيمر أٟمف يراك (، وم٢من هم٤مب همنن ل سمؽـ سمراه.. همنكف يراكالدي٨م: )

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    چ ومول سمعولم: ويِم٤مهدك، )

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   

 (.{٩انًجادنت: } چڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ 

 ؿممـ أن يراومى اهلل سمعولم، وأن يمدِّي فمبودسمف فمعم وصمف اإلضمسون، همقـبغل يمؾ)
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 .ؾإٕ اهلل حيب احملطٓري, ٚإْ٘ ٫ ٜكٝل أدس َٔ أسطٔ ع٬ُّ
 اًمنمح  

(، ومٕمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل همنن اهلل  ى اظمحسـكم

أن يت٘مٜمف(( أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل،  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ))إن اهلل حي٥م إذا قمٛمؾ أطمديمؿ قمٛمالً 

 واًمٓمؼماين، وأسمق يٕمغم.

 (. ٓ يضقع أصمر مـ أضمسـ فمؿالً ( شمٕم٤ممم )وأكف)
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  الباب األول

 
 

يف الطَازٗ ّما ٓتعلل بَا
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 الباب األّل يف الطَازٗ ّما ٓتعلل بَا

.......................................................................................... 
 اًمنمح  

 

 الباب األّل يف الطَازٗ ّما ٓتعلل بَا

 واًم٤ٌمب ًمٖم٦ًم: ومرضم٦م ذم ؾم٤مشمر ُيتقصؾ هب٤م ُمـ داظمؾ إمم ظم٤مرج، وقمٙمًف.

واصٓمالطم٤ًم: اؾمؿ ًٕمٗم٤مظ خمّمقص٦م داًم٦م قمغم ُمٕم٤مٍن خمّمقص٦م، ُمِمتٛمٚم٦م قمغم 

 ومّمقل، وومروع، وُم٤ًمئؾ، وشمٜم٤مسمٞمف هم٤مًم٤ًٌم.

أو  ،واخلٚمقص ُمـ إدٟم٤مس طمًٞم٦م يم٤مٟم٧م يم٤مٕٟمج٤مس ،اًمٜمٔم٤موم٦م٦م: واًمٓمٝم٤مرة ًمٖم

 .ُمٕمٜمقي٦م يم٤مًمٕمٞمقب

: هل٤م ووٕم٤من، ووع طم٘مٞم٘مل، وهقيمام قمرومٝم٤م اًم٘مـ٤ميض طمًـلم  صٓمالحآ ذمو

إـمالىمٝم٤م قمـغم اًمقوـع اعمؽمشمـ٥م قمـغم اًمٗمٕمـؾ وهـق زوال اعمٜمـع اعمؽمشمـ٥م قمـغم الـدث 

  واخل٨ٌم. 

ومٝمـ٤م اإلُمـ٤مم اًمٜمـقوي سم٠مهنـ٤م: وووع جم٤مزي : وهق إـمالىمٝم٤م قمغم اًمٗمٕمؾ، يمـام قمر

   رومع طمدث أو إزاًم٦م ٟمجس أو ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م أو قمغم صقرهتام.

آؾمـتٜمج٤مء  ..وُم٤م ذم  ُمٕمٜمك إزاًم٦م اًمـٜمجس ،اًمتٞمٛمؿ ..ومام ذم ُمٕمٜمك رومع الدث 

واًمٖمًـٚم٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م  ،همًـ٤مل اعمٜمدوسمـ٦مإ ..واًمـذي قمـغم صـقرة رومـع الـدث ،سم٤ملجر

اًمٖمًـٚم٦م  ..د، واًمذي قمغم صقرة إزاًم٦م اًمٜمجسواًمقوقء اعمجد ،واًمث٤مًمث٦م ذم اًمقوقء

 اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م ُمـ همًالت اًمٜمج٤مؾم٦م. 

                                                 
 .(1/71)، وحتٗم٦م اعمحت٤مج (1/26)اٟمٔمر: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (1)

 .(1/61)، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج (1/71)، وحتٗم٦م اعمحت٤مج (28/ 1)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (2)
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اياٗدداز٠: ٖددٞ اضددِ يًٛقدد٤ٛ ٚايػطددٌ ٚايتددُِٝ ٚإشايدد١ ايٓذاضدد١. ٚاغيكؿددٛ  

 .ٖٓا بٝإ أسهاّ ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ َٚا ٜتعًل بُٗا
 اًمنمح  

ُمـ٤م ومٕمـؾ  وذيمر صـ٤مطم٥م ))اًمٞمـ٤مىمقت اًمٜمٗمـٞمس(( هلـ٤م شمٕمريٗمـ٤ًم آظمـرًا وم٘مـ٤مل: هـل

٦م وًمق ُمــ سمٕمـض اًمقضمـقه، أو صمـقاب جمـرد، وم٘مقًمـف شمتقىمـػ قمٚمٞمـف شمتقىمػ قمٚمٞمف إسم٤مطم

ومـال يٛمٙمــ ًمٚمِمـخص أن يّمـكم ُمـع إُمٙمـ٤من  ،٤مًمّمالة ُمتقىمٗم٦م قمغم اًمقوقءإسم٤مطم٦م: يم

ٟمــف شمًــت٤ٌمح سمــف ٢موم ،يمــ٤مًمتٞمٛمؿ: وًمــق ُمـــ سمٕمـض اًمقضمــقهوىمقًمــف اًمٓمٝمـ٤مرة سمــال ووــقء، 

 ٦م،واًمٖمًـالت اعمًـٜمقٟم ،يم٤مًمٖمًـٚم٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م واًمث٤مًمثـ٦م: أو صمـقاب جمـرد، وىمقًمـف اًمّمالة

 واًمقوقء اعمجدد. 

وسم٤مًمٙمنـ اؾمـؿ عمـ٤م يْمـ٤مف إمم اعمـ٤مء  ،اؾمؿ ًمٌ٘مٞم٦م اعم٤مء :ٝم٤مرة سم٤مًمْمؿ ومٝملأُم٤م اًمٓمُ  

 ُمـ ٟمحق أؿمٜم٤من أو همػمه. 

(، يمؾقضقء، وايمغسؾ، وايمتقؿؿ، وإزايمي ايمـجوؽمي( ؿم٤مُمٌؾ )ايمطفورة هل اؽمؿو)

، وايمغسـؾ، ومـو واظمؼصقد هــو زمقـون أضمؽـوم ايمقضـقءيمام شم٘مدم ذًمؽ ذم اًمتٕمريػ، )

 ُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل.( ُمـ آطمٙم٤مم قمغم ُمذه٥م اإليتعؾؼ هبام

 وشمٜم٘مًؿ اًمٓمٝم٤مرة إمم ىمًٛملم:

 واضم٥م: يم٤مًمٓمٝم٤مرة قمـ الدث. .1

 وُمًتح٥م: يمتجديد اًمقوقء. .2

صمؿ اًمقاضم٥م يٜم٘مًؿ إمم سمـدين، وىمٚمٌـل، ومـ٤مًم٘مٚمٌل يم٤ملًـد، واًمٕمجـ٥م واًمريـ٤مء، 

وده٤م، وأؾمـــ٤ٌمهب٤م، وـمٌٝمـــ٤م، وىمـــد ىمـــ٤مل اإلُمـــ٤مم اًمٖمـــزازم رمحـــف اهلل: أن ُمٕمرومـــ٦م طمـــد

 وقمالضمٝم٤م.. ومرض قملم جي٥م شمٕمٚمٛمف.

                                                 

 (.99اٟمٔمر: يمٗم٤مي٦م اًمراهم٥م ) (1)
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 الْضْٛ

 ......................................................................... ايٛق٤ٛ
 اًمنمح  

واًمٌدين إُم٤م سم٤معمـ٤مء، أو اًمـؽماب، أو هبـام ُمٕمـ٤ًم يمـام ذم وًمـقغ اًمٙمٚمـ٥م، أو سمٖمػممهـ٤م 

ذم اًمدسم٤مهم٦م، و سمٜمٗمًـف يمـ٤مٟم٘مالب اخلٛمـر ظمـاًل سمـال  –وهق اًمٌمء اًمالذع  –يم٤ملريػ 

 ُمّم٤مطم٦ٌم قملم، وإن ٟم٘مٚم٧م ُمـ ؿمٛمس إمم فمؾ أو قمٙمًف.

 وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ىمري٤ًٌم اًمٙمالم قمـ أىم٤ًمم اعمٞم٤مه.

 الْضْٛ

وومرض اًمقوقء ُمع اًمّمالة ذم ًمٞمٚم٦م اإلهاء يمام ذم )اًمتحٗم٦م( وهمػمه٤م: ًمٙمـ 

) ىمقًمف: ًمٞمٚم٦م اإلهاء(ًمٙمـ ُمنموقمٞمتف )ىم٤مل اًمنمواين ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم )اًمتحٗم٦م(: )

أن ضمؼميؾ أشمك ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اسمتداء  }ؾم٤مسم٘م٦م قمغم ذًمؽ : ٕٟمف روي 

وومرض  :قم٤ٌمرة اًمٌجػمُمل .ؿمٞمخٜم٤م {صمؿ صغم سمف ريمٕمتلم  ،ومٕمٚمٛمف اًمقوقء ،اًمٌٕمث٦م

واًمّمالة اًمتل يم٤من يّمٚمٞمٝم٤م  ،صمؿ ٟمًخ يقم اخلٜمدق إٓ ُمع الدث ،ًمٙمؾ صالة أوًٓ 

أو  ،وقمغم إول هؾ يم٤من ُمٜمدوسم٤مً  ؟اًمقوقء هؾ يم٤من يتقو٠م هل٤م أو ٓىمٌؾ ومرض 

ومل  ،ومرض ًمٞمٚم٦م اإلهاء :واًمٔم٤مهر اًمث٤مين، ويدل ًمف ىمقهلؿ هٜم٤م ،أو همػم ذًمؽ ،ُم٤ٌمطم٤مً 

  ((اهـ.ي٘مقًمقا ذع 

( ًمٖم٦م: اؾمؿ ًمٖمًؾ سمٕمض آقمْم٤مء، وهق ُم٠مظمقذ ُمـ اًمقو٤مءة، ايمقضقء) 

ن اًمقوقء يزيؾ فمٚمٛم٦م اًمذٟمقب، ومٕمـ وهل الًـ واجلامل واًمٜمٔم٤مرة واًمْمٞم٤مء: ٕ

٤مَن َريِضَ اهلل قَمٜمُْف ىَم٤مَل  ـِ قَمٗم  ـْ )) :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ : قُمْثاَمَن سْم َُم

٠مَ  ـَ اًْمُقُوقءَ  ،شَمَقو  ًَ ٧ِم  ..وَم٠َمطْم ـْ حَتْ ِدِه طَمت ك خَتُْرَج ُِم ًَ ـْ ضَم          ظَمَرضَم٧ْم ظَمَٓم٤مَي٤مُه ُِم

                                                 

 (.1/197طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ اًمنمواين قمغم اًمتحٗم٦م ) (1)
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٤ طبؿٛؾ١ ٖٚٞ: ايٛد٘, ٚايٝدإ, ٚايسد٬ٕ, َٚطح ايسأع ٖٛ غطٌ أعكا

 ..  ب١ٝٓ طبؿٛؾ١  َجٌ إٔ تكٍٛ: ْٜٛت ؾسض ايٛق٤ٛ, أٚ ْٜٛت زؾل اسبدخ,

 اًمنمح  

 (( أظمرضمف ُمًٚمؿ.َأفْمَٗم٤مِرهِ 

وقمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ))ُمـ 

.. يم٤من ُمـ ذٟمقسمف يمٝمٞمئ٦م يقم وًمدشمف أُمف(( شمقو٠م، وم٠مطمًـ اًمقوقء، صمؿ صغم ريمٕمتلم

 أظمرضمف اًمٓمؼماين.

٠مَ وذم رواي٦م قمٜمد اإلُم٤مم أمحد: )) ـْ شَمَقو  ـَ اًْمُقُوقءَ  ،َُم ًَ صُمؿ  َصغم  هَمػْمَ ؾَم٤مٍه  ،وَم٠َمطْم

هٍ  َٓ  َٓ   ..َو
ٍ
ء ـْ َرْ ٌَْٚمَٝم٤م ُِم َر قَمٜمُْف َُم٤م يَم٤مَن ىَم  ((.يُمٗمِّ

قصمف، وايمقديـ، هق نمسؾ أفمضوء خمصقصي، وهل: ايمواًمقوقء ذقم٤ًم: )

(: وهلذا يٕمرومف سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف: زمـقي خمصقصي(، وذًمؽ )وايمرصمالن، ومسح ايمرأس

 أومٕم٤مل خمّمقص٦م، ُمٗمتتح٦م سم٤مًمٜمٞم٦م.

واًمَقوقء سمٗمتح اًمقاو اؾمؿ ًمٚمامء اًمذي ُيَتقو٠م سمف، وىمٞمؾ: سمٗمتحٝم٤م اؾمؿ ًمٚمامء 

، ىم٤مل ذم )حتٗم٦م اعمحت٤مج(: ))وإومّمح وؿ واوه ؿ ًمٚمٗمٕمؾوسم٤مًمْمؿ اؾم وًمٚمٗمٕمؾ،

ب  إن أريد سمف اًمٗمٕمؾ اًمذي هق اؾمتٕمامل اعم٤مء ذم إقمْم٤مء أشمٞم٦م ُمع اًمٜمٞم٦م، وهق اعمٌق 

 ًمف، وومتحٝم٤م إن أريد سمف اعم٤مء اًمذي ُيَتقو٠م سمف(( اهـ.

(، مثؾ أن سمؼقل: كقيً همرض ايمقضقء، أو كقيً رهمع احلدثوهذه اًمٜمٞم٦م )

 صح٦م  يٛمٜمع   سم٤مٕقمْم٤مء  ي٘مقم  -وضمقده  أي: يٕمتؼمه اًمِم٤مرع  –أُمر اقمت٤ٌمري   وهق

                                                 
 (.1/131اٟمٔمر: سمداي٦م اعمحت٤مج ) (1)

 (.1/69اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (2)

 (.1/197حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (3)
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ص  ص، أي: اٟمف يٛمٜمع صح٦م اًمّمالة إذا مل يٙمـ هٜم٤مك ُمرظمِّ اًمّمالة طمٞم٨م ٓ ُمرظمِّ

ًمٚمّمالة ُمع وضمقده، وذًمؽ يمٗم٤مىمد اًمٓمٝمقريـ اعم٤مء واًمؽماب، أُم٤م ُمع وضمقد اعمرظمص 

 ًمٗم٘مد اعمذيمقر.. ومال يٛمٜمع الدث صح٦م اًمّمالة.وهق ا

والدث اصمٜم٤من: أصٖمر، وأيمؼم، وم٤مٕصٖمر ُم٤م أوضم٥م اًمقوقء، وإيمؼم ُم٤م 

 اوضم٥م اًمٖمًؾ، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٜمٝمام إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ومت٘مقل قمٜمد إرادة اًمقوقء: ٟمقي٧م رومع الدث إصٖمر، أو ٟمقي٧م رومع 

دث إذا أـمٚمؼ ُمـ اًمِمخص الدث وم٘مط دون شم٘مٞمٞمد سم٠مصٖمر أو أيمؼم: ٕن ال

اًمٜم٤موي.. محؾ قمغم اًم٘م٤مئؿ سمف، وم٢من يم٤من اًم٘م٤مئؿ سمف أصٖمر.. مُحؾ قمغم آصٖمر، وإن 

يم٤من اًم٘م٤مئؿ سمف أيمؼم.. مُحؾ قمغم إيمؼم، وإذا أـمٚمؼ الدث قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء.. وم٢مٟمف حُيٛمؾ 

 قمغم إصٖمر.

وًمق ٟمقى اًمِمخص رومع سمٕمض إطمداث، يم٠من ٟم٤مم وسم٤مل، ومٜمقى رومع طمدث 

قل.. صح: ٕن الدث ٓ يتجزأ إذا ارشمٗمع سمٕمْمف.. ارشمٗمع يمٚمف، وُمثٚمف اًمٜمقم ٓ اًمٌ

ًمق ٟمقى رومع همػم طمدصمف، يم٠من ٟم٤مم ومٜمقى رومع طمدث اًمٌقل.. صح يمذًمؽ، ومٕمغم هذا 

شمٙمٗمل ٟمٞم٦م رومع طمدث الٞمض ًمٚمٜمٗم٤ًمء: وًمٙمـ اًمِمٞمخ اسمـ طمجر رمحف اهلل ىمّٞمد ذًمؽ 

د اخلٓم٠م، وإٓ.. مل شمّمح اًمٜمٞم٦م قمٜمده.  سمٕمدم شمٕمٛمِّ

(، ويمذا ٟمقي٧م كقيً ايمطفورة يمؾصالةل قمٜمد إرادة اًمقوقء أيْم٤ًم: )( شم٘مقأو)

 ٟمقي٧م اًمٓمٝم٤مرة  قم٤مدة، ويمذا  اًمٗمرض: ٕٟمف ًمٞمس ًمٜم٤م ووقء   اًمقوقء وم٘مط دون ذيمر

                                                 

 (.92سمنمى اًمٙمريؿ ): اٟمٔمر (1)
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 دمزئٝم٤م قمـ الدث، أُم٤م ًمق ىم٤مًم٧م اعمتقوئ٦م: ٟمقي٧م اًمٓمٝم٤مرة، ومل شم٘مؾ قمـ الدث.. مل

هذه اًمٜمٞم٦م قمغم اًمّمحٞمح: ٕن اًمٓمٝم٤مرة شمٙمقن قمـ الدث وقمـ اًمٜمجس، ومالسمد ُمـ 

 ٟمٞم٦م متّٞمز.

وأُم٤م دائؿ الدث يم٤معمًتح٤مو٦م، وؾمٚمس اًمٌقل.. ومتٜمقي اؾمت٤ٌمطم٦م ومرض 

اًمّمالة إن أرادت ومرو٤ًم، أو اؾمت٤ٌمطم٦م ُم٤م شمريده ُمثؾ اًمتٞمٛمؿ يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل 

 شمٕم٤ممم ُمْم٤موم٤ًم ًمٚمنمح.

(: ٕن فمـد نمسؾ أول صمزء مـ ايمقصمف( أي: اًمٜمٞم٦م )اؽمتحضورهووٓزمد مـ )

هذا هق حمٚمٝم٤م، واعم٘مّمقد هٜم٤م سم٤مٓؾمتحْم٤مر هق آؾمتّمح٤مب ال٘مٞم٘مل: ٕن 

 آؾمتّمح٤مب يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم:

 اؾمتّمح٤مب طم٘مٞم٘مل. .1

 اؾمتّمح٤مب طمٙمٛمل. .2

ومٛمٕمٜمك آؾمتّمح٤مب ال٘مٞم٘مل: هق أن شمٌ٘مك ذايمرة ًمٚمٜمٞم٦م ٓ شمٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م، وهذا 

 ضمزء ُمـ اًمقضمف وم٘مط، ويًـ إمم هن٤مي٦م اًمقوقء.جي٥م قمٜمد همًؾ أول 

وُمٕمٜمك آؾمتّمح٤مب الٙمٛمل: هق قمدم اإلشمٞم٤من سمام يٜم٤مذم اًمٜمٞم٦م، وهق ذط 

ُمـ ذوط اًمٜمٞم٦م يمام ؾمٜمذيمره قمـ ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وهذا آؾمتّمح٤مب جي٥م ُمـ أول 

 اًمقوقء إمم هن٤ميتف.

 ويتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٞم٦م ؾمٌٕم٦م أطمٙم٤مم جمٛمققم٦م ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:

                                                 

 (.63اٟمٔمر: يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر ) (1)
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ٌْعُ  ــــ ٍت  ؾَم َٓ ــــ١َما ــــ٧ْم  ؾُم ــــ٦مٍ  ذِم  َأشَم  ٟمِٞم 

   

 

ـــــ٠ْميِت  ـْ  شَم ـــــ ـــــ٤م عمَِ ـــــاَل  ىَم٤مَرهَبَ ـْ  سمِ  َوؾَمـــــ

ـْ  حَمَــــؾ   طُمْٙمــــؿٌ  طَمِ٘مٞمَ٘مــــ٦مٌ    َوَزَُمــــ

 ط

ـــــ٦مٌ  طٌ  يَمْٞمِٗمٞم  ـــــقدٌ  َذْ ـْ  َوَُمْ٘مُّم ـــــ ًَ  طَم

: شمٕمريٗمٝم٤م، وهق ىمّمد اًمٌمء ُم٘مؽمٟم٤ًم سمٗمٕمٚمف، وم٢من مل ي٘مؽمن طم٘مٞم٘متٝم٤م: أي .1 

اًم٘مّمد سم٤مًمٗمٕمؾ، يم٠من ىمّمد ؿمٞمئ٤ًم ومل يٗمٕمٚمف.. يم٤من قمزُم٤ًم، وًمٞمس ٟمٞم٦م: ٕن 

 اًمٕمزم هق: ىمّمد اًمٌمء دون آىمؽمان سمٗمٕمٚمف.

طمٙمٛمٝم٤م: اًمقضمقب هم٤مًم٤ًٌم، وىمٚمٜم٤م هم٤مًم٤ًٌم ٕهن٤م ذم سمٕمض اًمٕم٤ٌمدات شمٙمقن  .2

 ًمٖم٤مؾمؾ ؾمٜم٦ّم، واًمٖمًؾ ٟمٗمًف واضم٥م.اًمٜمٞم٦م ؾمٜم٦ّم، يمٖمًؾ اعمٞم٧م، وم٢من ٟمٞم٦م ا

حمٚمٝم٤م: اًم٘مٚم٥م، واًمتٚمٗمظ هب٤م ؾمٜم٦م: ًمٞمٕملم اًمٚم٤ًمُن اًم٘مٚم٥َم قمغم  .3

آؾمتحْم٤مر، ودًمٞمؾ ذًمؽ أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م ذم ال٩م 

ـِ  ضَم٤مسمِرِ ومٕمـ   ٌِْد اهلل َريِضَ اهلل قَمٜمُْٝماَم  سْم ىَمِدُْمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهلل َصغم  اهلل  :ىَم٤مَل  قَم

ـُ َٟمُ٘مقُل  قَمَٚمْٞمفِ  َؿ َوَٟمْح ٌ ْٞمَؽ )) :َوؾَمٚم  ٌ ْٞمَؽ سم٤ِمْل٩َمِّ اًمٚمٝمؿ  ًَم وَم٠َمَُمَرَٟم٤م َرؾُمقُل اهلل  ((،ًَم

َؿ وَمَجَٕمْٚمٜم٤َمَه٤م قُمْٛمَرةً  ـْ َأَٟمسٍ . أظمرضمف اًمٌخ٤مري، وَ َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ريض  قَم

َؿ ىَم٤مَل اهلل قمٜمف  ِل  َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ٌ  )) :َأن  اًمٜمٌ  ٦ٍم َوقُمْٛمَرٍة َُمٕمًَم (( ٤مً ْٞمَؽ سمَِحج 

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد، وشمٚمٗمظ يمذًمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم 

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ُأمِّ اعْم١ُْمُِمٜملَِم ىَم٤مًَم٧ْم اًمّمقم ومَ  َؿ قَمكَم  : َٕم ِلُّ َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  َدظَمَؾ اًمٜمٌ 

ءٌ )) :وَمَ٘م٤مَل  ،َذاَت َيْقمٍ  (( َص٤مِئؿٌ  اً وَم٢ميِنِّ إِذ)) :ىَم٤مَل  .َٓ  :ىُمْٚمٜم٤َم ((؟َهْؾ قِمٜمَْديُمْؿ َرْ

(( هق ٟمٞم٦م، َص٤مِئؿٌ  اً وَم٢ميِنِّ إِذأظمرضمف ُمًٚمؿ، وىمقًمف صغم اهلل ًمٕمٞمف وؾمٚمؿ: ))

 اهلل   صغم ُمٜمف  اًمٙمالم إظم٤ٌمرًا  جيٕمؾ ذًمؽ  وخيٓمئ سمٕمض أهؾ اجلٝمؾ قمٜمدُم٤م 

                                                 

 (.17اٟمٔمر: هن٤مي٦م اًمزيـ ) (1)
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قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕهؾ سمٞمتف طمتك ٓ يٕمٛمٚمقا ًمف ـمٕم٤مُم٤ًم، وهذا ضمٝمؾ يمٌػم 

ًمقضمٝملم، إول ُمٜمٝم٤م: أٟمف صغم اهلل ًمٕمٞمف وؾمٚمؿ ًمق يم٤من ص٤مئاًم أن أراد 

إظم٤ٌمرهؿ سم٠مٟمف يم٤من ص٤مئاًم مل يٙمـ ًمٞم٠ًمهلؿ قمـ اًمٓمٕم٤مم، ومام طم٤مضمتف ًمٚمٓمٕم٤مم 

اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م قمٚمٞمٝم٤م روقان اهلل ىمد اظمؼمشمف وهق ص٤مئؿ، واًمث٤مين ُمٜمٝم٤م: أن 

اٟمف ٓ يقضمد ذم اًمٌٞم٧م ـمٕم٤مم أصاًل، ومٙمٞمػ خيؼمه٤م سمٕمد ذًمؽ أ، ٓ شمٕمٛمؾ 

 ـمٕم٤مُم٤ًم.

 وىمـ٤مل سمٕمـضواًمزيمـ٤مة وإوـحٞم٦م،  اًمٕم٤ٌمدات إٓ ذم اًمّمـقم زُمٜمٝم٤م: أول .4

سمـؾ  :ٕن اًمٗمٕمؾ مل ي٘مـؽمن سم٤مًم٘مّمـد :أن ٟمٞم٦م اًمّمقم ٓ شمًٛمك ٟمٞم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ:

 اًمٜمٞم٦م. ق قمزم ىم٤مم ُم٘م٤مم ه :اًمّمحٞمح أن ٟم٘مقل

يمٞمٗمٞمتٝم٤م: ختتٚمػ سم٤مظمتالف اعمٜمقي، ومٜمٞم٦م اًمّمالة ختتٚمـػ قمــ ٟمٞمـ٦م اًمّمـقم  .5

 .وهمػمه٤م

 : وذوط اًمٜمٞم٦م ؾمٌٕم٦م، وهل:ذوـمٝم٤م .6

 إؾمالم اًمٜم٤موي (1

 اًمٜم٤موي. متٞمٞمز  (2

 .اًمٕمٚمؿ سم٤معمٜمقي  (3

 .قمدم اإلشمٞم٤من سمام يٜم٤مومٞمٝم٤م (4

 .أن يٙمقن اعمٜمقي أصال ًمٚمٕم٤ٌمدة  (5

                                                 

 .(158/ 1)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماُمٚمز هب٤مُمش هن٤مي٦م اعمحت٤مج  (1)
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 ئ.قمدم شمٕمٚمٞمؼ ىمٓمٕمٝم٤م سمِم (6

 قمدم اًمؽمدد ذم ىمٓمٕمٝم٤م.  (7

 .وهذان اًمنمـم٤من إظمػمان خمتّم٤من سم٤مًمّمالة 

ومتٞمٞمـز ُمراشمـ٥م اًمٕمٌـ٤مدة ُمــ ومـرض  ،ـ اًمٕمـ٤مدةُمـمتٞمٞمز اًمٕم٤ٌمدة  :ُم٘مّمقده٤م .7

 .وٟمٗمؾ

 ٛمٝم٤م سم٘مقًمف:وزاد سمٕمْمٝمؿ صمالصم٦م ًمٞمجٕمٚمٝم٤م قمنمة، وٟمٔم

 واًم٘مّمــــــُد ًمٚمٌمــــــء طم٘مٞم٘مــــــ٦م أشمــــــ٧ْم 

 

 ًمٜمٞمـــــــ٦ٍم حمٚمٝمـــــــ٤م اًم٘مٚمـــــــ٥ُم صمٌـــــــ٧ْم 

ـْ يـــرى  ـــ٤م اًمقضمـــقب واًمـــَزَُم  وطمٙمٛمٝم

 

ـــــرى ـــــقٍل ضم ٌٍّس سمٛمٗمٕم ـــــ ـــــد شمٚم  قمٜم

ـــــــ٤م  ــــــــ همػمه ـــــــ٤مدٍة ُم ـــــــ٤م ًمٕم  متٞمٞمزه

 

ـــــ٤م سمنمـــــقمٝم٤م  ُم٘مّمـــــقد ؿمـــــ٤مرٍع هل

ـــؿْ   ـــقى قُمِٚم ـــذي ُيٜم ـــقن اًم ـــ٤م يم  وذـمٝم

 

ـ  ُمـــــ ؿمــــٍؽ ؾَمــــِٚمؿْ  ــــف أو فُمــــ  صمٌقشُم

 ويمقٟمـــــــــف ُمٙمتًـــــــــ٤ًٌم ًمٚمِمـــــــــخصِ  

 

ـــــــ٤ًم ًمٙمًـــــــٌف وم٤مؾمـــــــت٘مصِ  أو  شم٤مسمٕم

 وم٘مــــــــــُد ُُمٜم٤مومٞمٝمــــــــــ٤م، ويمٞمٗمٞمتٝمــــــــــ٤م 

 

 ٟمٞمــــــ٦ُم يمــــــ٤مًمٗمرض ومــــــذا ُمٌحثٝمــــــ٤م

 وزّدُت يمقهنــــــــ٤م خلــــــــ٤مًمؼ اًمــــــــقرى 

 

ــــــرا ــــــال ُِم  وإن يِمــــــ٠ْم يًــــــٚمٌٝم٤م سم

 ذم إٟمٌٞمــــــــ٤م ؾمــــــــ٤ميمٜم٦م ىمٓمٕمــــــــ٤ًم وذم 

 

 ؾمــــقاهُؿ ظمــــ٤مـمرٌة قمــــْرض يٗمــــل
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 فسّض الْضْٛ

......................................................................................... 
 اًمنمح  

 

 فسّض الْضْٛ

 واًمٗمروض: مجع ومرض، وهق ًمٖم٦م: اًمٜمّمٞم٥م اًمالزم.

 وذقم٤ًم: ُم٤م ـمٚمٌف اًمِم٤مرع ـمٚم٤ًٌم ضم٤مزُم٤ًم.

 ويٜم٘مًؿ اًمٗمرض إمم ىمًٛملم:

 ومرض قملم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ُمٙمٚمػ، أي: سم٤مًمغ قم٤مىمؾ، يم٤مًمّمالة اعمٙمتقسم٦م.

الرج قمـ أظمريـ، يمرد اًمًالم ُمـ  وومرض يمٗم٤مي٦م إذا ىم٤مم سمف اًمٌٕمض ؾم٘مط

 اجلامقم٦م.

 واًمٗمرض سمٛمٕمٜمك اًمريمـ، واًمقاضم٥ِم، واعمحّتِؿ.

 وىمد شم٘مدم ىمري٤ًٌم ُمٕمٜمك اًمقوقء.

 :فائدة 

 : اًمزسمد أطمٙم٤مم ذع اهلل ؾمٌٕم٦م ىم٤مل ومٞمٝم٤م ص٤مطم٥م

 شم٘مًؿ   أطمــٙم٤مم ذع اهلل ؾمٌعٌ 

   

 

 واعمـــحرم ،واعمٜمدوب ،اًمٗمرض     

 ،سمٞمحصمؿ ُم٤م أ ،واًمراسمع اعمـٙمروه 

 

 وأظمتؿ سم٤مًمّمحٞمح ،واًم٤ًمدس اًم٤ٌمـمؾ     

 وم٤مًمٗمرض ُم٤م ىمد ُمر ذيمره. 

 .ُم٤م ـمٚمٌف اًمِم٤مرع ـمٚم٤ٌم همػم ضم٤مزمواًمًٜم٦م ًمٖم٦م: اًمٓمري٘م٦م، وذقم٤ًم: 

 .يث٤مب قمغم ومٕمٚمف وٓ يٕم٤مىم٥م قمغم شمريمف  وطمٙمٛمف: أٟمف 

، ويرادومٝم٤م يم٤مًمٌدء سم٤مًمًالم ُمـ اجلامقم٦م ،قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م اعمًٜمقنوىمد يٙمقن  

 اعمٜمدوب.  
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 :ٛق٤ٛ ضت١ؾسٚض اي
 اًمنمح  

 ُم٤م هنك قمٜمف اًمِم٤مرع هنٞم٤ًم ضم٤مزُم٤ًم. اعمحٔمقر، وذقم٤ًم: :ًمٖم٦م واعمحرم

أُم٤م ًمق  يث٤مب قمغم شمريمف اُمتث٤مٓ ويٕم٤مىم٥م قمغم ومٕمٚمف يمنمب اخلٛمر، وطمٙمٛمف: أٟمف 

    شمريمف ًمٕمدم اًم٘مدرة قمٚمٞمف ومال يث٤مب قمغم شمريمف.

 همػم ضم٤مزم.اعمرهمقب قمٜمف، وذقم٤ًم: ُم٤م هنك قمٜمف اًمِم٤مرع هنٞم٤ًم  :ًمٖم٦م واعمٙمروه

 يمٜمتػ اًمِمٞم٥م.  ،وٓ يٕم٤مىم٥م قمغم ومٕمٚمف يث٤مب قمغم شمريمف اُمتث٤مًٓ  وطمٙمٛمف: أٟمف 

 اجل٤مئز، وذقم٤ًم: ُم٤م يم٤من ومٕمٚمف وشمريمف قمغم اًمًقاء. :ًمٖم٦م واعم٤ٌمح

ٓ يث٤مب قمغم شمريمف وٓ ومٕمٚمف وٓ يٕم٤مىم٥م قمغم أطمدمه٤م، ومٗمٕمٚمف  وطمٙمٛمف: أٟمف  

 وشمريمف قمغم اًمًقاء وهق إصؾ ذم إؿمٞم٤مء قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م. 

ود اًمً٘مٞمؿ، واصٓمالطم٤ًم: ُم٤م اؾمتجٛمع اًمنموط اعمٕمتؼمة ومٞمف،  :ًمٖم٦م و اًمّمحٞمح

 ؾمقاء أيم٤من قم٤ٌمدة أم ُمٕم٤مُمٚم٦م.

ًمٖم٦م: ود اًمّمحٞمح، واصٓمالطم٤ًم: هق اًمذي وم٘مد  -ويًٛمك اًم٤ٌمـمؾ-واًمٗم٤مؾمد 

وم٤مًمّمالة ُمثال إن يم٤مٟم٧م ُمً٘مٓم٦م سمٕمض ذوط اًمّمح٦م، ؾمقاء يم٤من قم٤ٌمدة أم ُمٕم٤مُمٚم٦م. 

 سم٤مـمٚم٦م. أوه٤م ومٝمل وم٤مؾمدة وم٢من وضم٥م ىمْم٤مؤ ،ًمٚم٘مْم٤مء ومٝمل صحٞمح٦م

 ذم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت. واطمد قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦مواًمٗم٤مؾمد واًم٤ٌمـمؾ 

( أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ؽمتي(، أي: أريم٤مٟمف )همروض ايمقضقءو)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ وهل إومٕم٤مل ٟمٗمًٝم٤م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      

 ىمري٤ٌمً  ن ُمٜمٝم٤م سمٜمص اًمًٜم٦م يمام ؾمٜمذيمره٤م، واصمٜم٤م{٦انًائدة: } چٺ  ٺ  ٺ
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ايجاْٞ: غطٌ ايٛد٘ طيٝع٘ غعسا  ا٭ٍٚ: اي١ٝٓ, ٚقد ذنسْا نٝؿٝتٗا,

 , ............................ٚسدٙ ر٫ٛ َٔ َٓابت غعس ايسأع إزي ايرقٔ ,ٚبػسا
 اًمنمح  

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 ذىمركو وي٤ًٌم، )(، وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٜمٝم٤م ىمرايمـقي( ُمـ ومرووف: )آول)

(، ودًمٞمٚمٝم٤م طمدي٨م ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل ىمقػقتفو

قَْماَمُل سم٤ِمًمٜمِّٞم ٤مِت قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: )) ْٕ اَم ا (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، واؾمتدل إِٟم 

، {٥انبيُت: } چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 ، ومل يرشمْمف سمٕمْمٝمؿ.واإلظمالص اًمٜمٞم٦م

(: ٕٟمف ٓ جي٥م همًؾ داظمؾ ايمقصمف( فم٤مهر )نمسؾ( ُمـ ومرووف: )ايمثوين)

اًمٕملم واًمٗمؿ وآٟمػ، وؾمّٛمل وضمٝم٤ًم ٕٟمف حتّمؾ سمف اعمقاضمٝم٦م، وجي٥م همًؾ اًمقضمف  

(، وضمده( طمتك ُم٤م ئمٝمر ُمـ محرة اًمِمٗمتلم قمٜمد إـم٤ٌمق اًمٗمؿ، )مجقعف ؾمعرًا وزممماً )

(، أي: ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٜم٧ٌم ومٞمف اًمِمٕمر، ايمرأسؿمقًٓ مـ مـوزمً ؾمعر أي: اًمقضمف )

ومخرج سمذًمؽ ُمقوع اًمّمٚمع ذم إصٚمع، ومٚمٞمس هق ُمـ طمد اًمقضمف، إذ ُمقوع 

( أؾمٗمؾ إلماًمّمٚمع ُمٜم٧ٌم ؿمٕمر اًمرأس، وإٟمام طمد اًمقضمف ُمـ ـمرف ُمٜم٧ٌم اًمِمٕمر )

(، وظمرج سم٘مقًمٜم٤م: )ُم٘مٌؾ اًمذىمـ( صٗمحتف اًمتل شمكم الٚمؼ، وم٢مهن٤م ٓ ايمذومـُم٘مٌؾ )

 .شمدظمؾ ذم طمد اًمقضمف
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 .ٚعسقا َٔ ا٭ذٕ إزي ا٭ذٕ
 اًمنمح  

(، وقمرض يمؾ رء أىمؾ ُمـ فمرضًو: مـ إذن إلم إذن( طمد اًمقضمف )و) 

 ـمقًمف إٓ اًمقضمف، وم٢من قمروف أـمقل ُمـ ـمقًمف.

 ويدظمؾ ذم هذا الد مجٞمع ؿمٕمقر اًمقضمف، وهل قمنمون:

 اًمٖمٛمؿ: وهق اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م قمغم اجلٌٝم٦م.ـ 1

 اًمٜم٤مسم٧م قمغم أقمغم اًمٕمٞمٜملم. ـ ال٤مضم٤ٌمن: ومه٤م اًمِمٕمر 3و  2

 ـ اخلدان: و مه٤م اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م قمغم اخلديـ.5و  4 

 ـ اًم٤ًٌمٓن: ومه٤م ـمروم٤م اًمِم٤مرب.7و  6 

 ـ اًمٕم٤مرو٤من: ومه٤م اعمٜمخٗمْم٤من قمـ إذٟملم إمم اًمذىمـ.9و  8 

ـ اًمٕمذاران: ومه٤م اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م سمـلم اًمّمـدغ واًمٕمـ٤مرض اعمح٤مذيـ٤من 11و  11 

 ًمألذٟملم. 

إهداب إرسمٕم٦م: وهـل اًمِمـٕمقر اًمٜم٤مسمتـ٦م قمـغم ضمٗمـقن  ـ15و 14و 13و 12 

 اًمٕمٞمٜملم. 

 ـ اًمٚمحٞم٦م: وهل اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م قمغم اًمٗمؽ إؾمٗمؾ ًمألؾمٜم٤من. 16 

 ـ اًمِم٤مرب: وهق اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م قمغم اًمِمٗم٦م اًمٕمٚمٞم٤م. 17 

 ـ اًمٕمٜمٗم٘مف: وهل اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م حت٧م اًمِمٗم٦م اًمًٗمغم.  18 

 ذم اًمِمٗم٦م اًمًٗمغم.  ـ اًمٜمٗمٙمت٤من: ومه٤م اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م قمغم ـمر21و  19 

ـَ  وهذه اًمِمٕمقر يمٚمٝم٤م جي٥م همًؾ فم٤مهره٤م وسم٤مـمٜمٝم٤م سم٤معم٤مء ذم اًمقوقء   إٓ سم٤مـم

إن يم٤مٟم٤م ُمـ ومٞمج٥م همًؾ فم٤مهرمه٤م ٓ سم٤مـمٜمٝمام ، اًمٚمحٞم٦م اًمٙمثٞمٗم٦م واًمٕم٤مِرَولم اًمٙمثٞمٗملم

 ظمرج قمـ  وأُم٤م ُم٤مذيمٍر، أُم٤م إٟمثك واخلٜمثك.. ومٞمج٥م همًؾ اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ُمٓمٚم٘م٤ًم، 
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 اًمنمح  

ومال جي٥م همًؾ سم٤مـمٜمف  ..حٞم٦م واًمٕم٤مرولمٚمطمد اًمقضمف ُمـ ضمٝم٦م اؾمؽمؾم٤مًمف ُمـ همػم اًم

وًمق ُمـ اعمرأة واخلٜمثك قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم ظمالوم٤ًم ًمٚمِمٞمخ اسمـ طمجر اًم٘م٤مئؾ سمقضمقب 

 .ُمـ اعمرأة همًٚمف إذا يم٤من

أن ؿمٕمقر اًمقضمف  :وضموصؾ ذيمؽىم٤مل اًمنمواين ذم )طم٤مؿمٞمتف قمغم اًمتحٗم٦م(: ))

 ،واًمِم٤مرب واًمٕمٜمٗم٘م٦م ،وم٢مُم٤م أن شمٙمقن ٟم٤مدرة اًمٙمث٤موم٦م يم٤مهلدب ..إن مل خترج قمـ طمده

أو همػم ٟم٤مدرة  ،ظمٗم٧م أو يمثٗم٧م ،وسم٤مـمٜم٤مً  ومٞمج٥م همًٚمٝم٤م فم٤مهراً  ،ولٞم٦م اعمرأة واخلٜمثك

ن شمرى اًمٌنمة ُمـ حتتٝم٤م ذم جمٚمس اًمٙمث٤موم٦م، وهل لٞم٦م اًمذيمر وقم٤مرو٤مه، وم٢من ظمٗم٧م سم٠م

وضم٥م همًؾ فم٤مهره٤م  ..وضم٥م همًؾ فم٤مهره٤م وسم٤مـمٜمٝم٤م، وإن يمثٗم٧م ..اًمتخ٤مـم٥م

 ،وضم٥م همًؾ فم٤مهره٤م وم٘مط ..ويم٤مٟم٧م يمثٞمٗم٦م ،وم٘مط، وم٢من ظمرضم٧م قمـ طمد اًمقضمف

ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمـ رضمؾ أو أٟمثك أو ظمٜمثك، وإن يم٤مٟم٧م ٟم٤مدرة اًمٙمث٤موم٦م، وإن  :أي

ٝمؿ ذم هذا اعم٘م٤مم ُم٤م خي٤مًمػ ُم٤م ووىمع ًمٌٕمْم ،وضم٥م همًؾ فم٤مهره٤م وسم٤مـمٜمٝم٤م ..ظمٗم٧م

 (( اهـ.شم٘مرر وم٤مطمذره

أن اخلالف ومٞمام ظمـرج قمــ الـد ممـ٤م شمٜمـدر ومٞمـف اًمٙمث٤مومـ٦م وهـق همـػم  :واخلالصي

اًمٚمحٞم٦م واًمٕم٤مرولم، وم٘م٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجـر: سمٖمًـؾ اًمٔمـ٤مهر سم٤مًمٜمًـ٦ٌم ًمٚمرضمـؾ، أُمـ٤م 

خ اعمرأة و اخلٜمثك ومٞمج٥م همًؾ اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ومـٞمٝمام، وىمـ٤مل اًمِمـٞمخ اًمـرُمكم واًمِمـٞم

اخلٓمٞم٥م: ُم٤م ظمـرج ُمــ همـػم اًمٚمحٞمـ٦م واًمٕم٤مروـلم قمــ طمـد اًمقضمـف إن ظمـػ  هُمًـؾ 

 وإٟمثك   اًمذيمر  هذا  ذم ويًتقي  وم٘مط   فم٤مهره  همًؾ يمثػ   وإن وسم٤مـمٜمف،   فم٤مهره

                                                 

 (.43/ 1)، والقار اعمدٟمٞم٦م (218/ 1)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمِمـرواين قمغم حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 (.1/218طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين ) (2)
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 . ايجايح: غطٌ ايٝدٜٔ َل اغيسؾكري
 اًمنمح  

  واخلٜمثك. 

يـد، وهـل  ، واًمٞمديـ ُمثٜمّـك(نمسؾ ايمقديـ مع اظمرهمؼكم( ُمـ ومرووف: )ايمثويمٌ)

جمٛمــقع قمٔمٛمــل اًمٕمْمــد وإسمــرة اًمــذراع، وشمٕمريٗمٝمــ٤م ًمٖمــ٦م: ُمـــ رؤوس إصــ٤مسمع إمم 

 اًمٙمتػ.

وذقم٤ًم: ذم اًمٓمٝم٤مرة: ُمــ رؤوس إصـ٤مسمع إمم ُمـ٤م ومـقق اعمرومـؼ، وذم اًمنـىم٦م 

 وٟمحقه٤م: ُمـ رؤوس إص٤مسمع إمم اًمٙمقع.

واعمِروَمؼ: سمٙمن اعمٞمؿ وومتح اًمٗم٤مء، وهق أومّمح ُمـ قمٙمًـف، وهـق جمتٛمـع قمٔمـؿ 

اًمٕمْمد، وًمق ىمٓمع ُمـ اًمٞمد اًمقاضم٥م همًٚمٝم٤م ذم اًمقوـقء سمٕمُْمـٝم٤م.. وضمـ٥م اًم٤ًمقمد و

همًؾ اًم٤ٌمىمل، وم٢من ىُمٓمع اًم٤ًمقمد.. وضم٥م همًؾ رأس اًمٕمْمـد، ومـ٢من ىُمٓمـع ُمــ ومـقق 

اعمرومؼ.. ؾمـ همًؾ سم٤مىمل اًمٕمْمد ومل جي٥م، وجي٥م همًؾ ضمزء ُمـ اًمٕمْمد ُمـع همًـؾ 

ٓ سمـف.. اًمٞمديـ طمتك شمتٞم٘مـ أن اعمرومؼ ىمد هُمًؾ، وهق ُمـ سم٤مسمـ٤م )ُمـ٤م ٓ يـتؿ اًمقاضمـ٥م إ

سمٛمٕمٜمك )ُمـع(،  {٦انًائدة: } چڀ  ڀ  چومٝمق واضم٥م(، و)إمم( ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ــ٤ممم:  ــف شمٕم ــقاًمٙمؿ، {٢انُسوواء: } چڃ   چ  چ  چ  چچ يم٘مقًم ــع اُم ، أي: ُم

، أي: ُمــع اهلل، ىم٤مًمــف {٥٢آل عًووراٌ: } چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ وىمقًمــف شمٕمــ٤ممم: 

 اًمراومٕمل.

، ويمذا فمٗمر وإن وجي٥م همًؾ اًمٞمديـ ويمؾ ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ؿمٕمر وإن يمثػ وـم٤مل

 ـم٤مل، وجي٥م همًؾ اًمِم٘مقق ُمٜمٝم٤م.

                                                 

 (.1/134)اٟمٔمر: سمداي٦م اعمحت٤مج  (1)
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 .ايسابل: َطح غ٤ٞ َٔ ايسأع ٚيٛ غعس٠ ؼي سد٠
 اًمنمح  

 أُم٤م اًمِمقيم٦م، ومٚمق يم٤مٟم٧م ذم اًمٞمد أو اًمرضمؾ.. ومٗمٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ:

  إن فمٝمــر رأؾمــٝم٤م.. وضمــ٥م ٟمزقمٝمــ٤م إن مل شمتجــ٤موز اجلٚمــد، أُمــ٤م ًمــق ضمــ٤موزت

 اجلٚمد.. ومال جي٥م ٟمزقمٝم٤م.

 ـمـ.إن اؾمُتؽِمت.. هل٤م طمٙمؿ اًم٤ٌم 

وجي٥م همًؾ ُمقوٕمٝم٤م ذم طم٤مًم٦م ٟمزقمٝم٤م إن سم٘مل ُمٙم٤مهن٤م ُمٗمتقطم٤ًم، أُم٤م إن اًمتحؿ.. 

 مل جي٥م همًٚمف، أي: ُمـ اًمداظمؾ.

وهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمقوقء، أُم٤م اًمّمالة.. ومال شمّمـح اًمّمـالة ُمـع وضمـقد اًمِمـقيم٦م 

 اًمٔم٤مهرة اعمتّمٚم٦م سم٤مًمدم: ٕهن٤م ُمتّمٚم٦م سمٜمج٤مؾم٦م.

ايمـرأس، ويمـق ) ( سمنمة أو ؿمٕمرمـ مسح رء( ُمـ ومروض اًمقوقء: )ايمرازمع)

(، أي: مل خترج سم٤معمد قمـ طمده ُمـ ضمٝم٦م ٟمزوهل٤م دم ضمده( واطمدة، سمنمط يمقهن٤م )ؾمعرة

واؾمؽمؾم٤مهل٤م، ومجٝم٦م ٟمزول ؿمٕمر اًمٜم٤مصٞم٦م: اًمقضمف، وؿمـٕمر اًم٘مـرٟملم: اعمٜمٙمٌـ٤من، وؿمـٕمر 

 ُم١مظمر اًمرأس: اًم٘مٗم٤م، ومام خيرج ُمٜمف.. ٓ جيزئ اعمًح قمٚمٞمف.

همًـٚم٧م رأؾمـٝم٤م..  وٓ يِمؽمط اعمًح ًمٚمـرأس، سمـؾ يٙمٗمـك طمتـك اًمٖمًـؾ، ومٚمـق

يمٗمك، وٓ شمتٕملم اًمٞمد ًمٚمٛمًح، سمؾ اعم٘مّمقد وصـقل سمٚمـٍؾ إمم اًمـرأس، ومٚمـق ووـٕم٧م 

ظمرىم٦م ُمٌٚمٚم٦م قمغم رأؾمٝم٤م، ومقصؾ اعم٤مء إمم اًمرأس.. يمٗمـك، وًمـق ووـٕم٧م يـده٤م وهـل 

ُمٌتٚم٦م قمغم ظمرىم٦م قمغم اًمرأس، ومقصؾ اًمٌٚمؾ إمم اًمرأس.. أضمزاء ذًمؽ، وإن مل شم٘مّمـد 

طمّمـؾ اًمٖمًـؾ سمٗمٕمٚمٝمـ٤م سمٕمـد اًمٜمٞمـ٦م، أي: إذا اعمًح قمٜمد اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر: ٕٟمـف إذا 

 يِمؽمط شمذيمر اًمٜمٞم٦م قمٜمد   سمٕمد اًمٜمٞم٦م.. مل  ٟمٗمًف  اًمِمخص سمٗمٕمؾ   اًمٕمْمق همًؾ  طمّمؾ 
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 .اشباَظ: غطٌ ايسدًري َل ايهعبري 
 اًمنمح  

وىمـ٤مل همـػمه: إن ومٞمـف شمٗمّمـٞمؾ  همًٚمف، واعمًح ُمثٚمف ٓ حيت٤مج إمم شمذيمر اًمٜمٞمـ٦م قمٜمـده،

هق أٟمف ًمق ٟمـقى إقمـغم.. مل جيـزئ إؾمـٗمؾ، إٓ اجلرُمقق، وهق ظمػ ومقق ظمػ، و

  إن ىمّمد إؾمٗمؾ.

( ُِمـ يمؾ نمسؾ ايمرصمؾكم مع ايمؽعبكم( ُمـ ومروض اًمقوقء: )اخلومس) 

ِرضمٍؾ: ٕن يمؾ رضمؾ هب٤م يمٕم٤ٌمن، ومه٤م اًمٕمٔمامن اًمٜم٤مشمئ٤من أي: اًم٤ٌمرزان ُمـ اجل٤مٟم٥م 

د قمـ ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م ور سملم اًم٤ًمق واًم٘مدم، أي: قمٜمد ُمٗمّمؾ اًم٤ًمق واًم٘مدم

ـِ  ٌََؾ َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ قَمغَم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: سَمِِمػٍم  اًمٜمُّْٕماَمَن سْم َأىْم

ـ  ُصُٗمقوَمُٙمؿْ  (٤مً صَماَلصم)َأىِمٞمُٛمقا ُصُٗمقوَمُٙمْؿ )) :وَمَ٘م٤مَل  ،اًمٜم ٤مِس سمَِقضْمِٝمفِ  َأْو  ..َواهلل ًَمُتِ٘مٞمُٛم

ـ  اهلل سَملْمَ ىُمُٚمقسمُِٙمؿْ  ٌَُف سمَِٛمٜمِْٙم٥ِم  :َل ىَم٤م ((ًَمُٞمَخ٤مًمَِٗم ضُمَؾ َيْٚمَزُق َُمٜمِْٙم  ،َص٤مطِمٌِفِ  وَمَرَأْي٧ُم اًمر 

ٌَُف سمَِٙمْٕمٌِفِ  ٦ٌَِم َص٤مطِمٌِِف َويَمْٕم ٌََتُف سمُِريْم  . أظمرضمف أمحد وأسمق داود.َوُريْم

وًمق ىُمٓمٕم٧م اًمرضمؾ مم٤م هق ىمٌؾ اًمٙمٕمٌلم.. وضم٥م همًؾ ُم٤م سم٘مل، أو ىُمٓمٕم٧م ُمـ 

ضم٥م ٓ يزال سم٤مىمٞم٤ًم، أُم٤م ًمق اًمٙمٕم٥م ٟمٗمًف.. وضم٥م همًؾ حمؾ اًم٘مٓمع،: ٕن حمؾ اًمقا

 ىُمٓمٕم٧م اًمرضمؾ ُمـ ومقق اًمٙمٕم٥م.. ؾمـ همًؾ اًم٤ٌمىمل ومل جي٥م.

 :مسألة 

ًمق وم٘مد اًمٙمٕم٥م أو اعمرومؼ، سمٛمٕمٜمك أهنام مل يقضمدا ذم ؿمخص.. اقمتؼم ىمدرمه٤م ُمـ 

 قمغم طم٥ًم ُم٤م يقضمد   ُمٙم٤من اعمرومؼ واًمٙمٕم٥م ومٞمام ئمٝمر، أي: أٟمٜم٤م ٟم٘مدر  هم٤مًم٥م أُمث٤مًمف 

                                                 

 (.1/222اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (1)

 (.1/222اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين قمغم اًمتحٗم٦م ) (2)

 (.1/135اٟمٔمر: سمداي٦م اعمحت٤مج ) (3)
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.......................................................................................... 
 اًمنمح  

قمٜمد أُمث٤مًمف ُمـ اًمٜم٤مس، وىم٤مل مجع ُمت٠مظمرون: يٕمتؼم ىمدره ُمـ هم٤مًم٥م اًمٜم٤مس ٓ ُمـ 

 أُمث٤مًمف.

أُم٤م إذا وضمد اعمرومؼ أو اًمٙمٕم٥م ذم همػم حمٚمف اعمٕمت٤مد، يم٠من ٓصػ اعمرومؼ 

ٚمف اعمقضمقد ومٞمف أن وإن سمُٕمد أو ىمرب: ٕٟمف اعمٜمٙم٥م، واًمٙمٕم٥م اًمريم٦ٌم.. وم٤مًمٕمؼمة سمٛمح

 ُمقضمقد أصاًل.

وجي٥م همًؾ اًمرضمٚملم ُمع ؿم٘مقىمٝمام وُم٤م قمٚمٞمٝمام ُمـ ؿمٕمر وفمٗمر، وجي٥م إزاًم٦م 

ُم٤م ذم اًمِم٘مقق ُمـ قملم، يمِمٛمع وطمٜم٤مء ُم٤م ٟمٕم٤من ُمـ وصقل اعم٤مء، وٓ شمٙمقن الٜم٤مء 

ذا وصؾ إمم ُم٤مٟمٕم٦م إٓ إذا وضمد قمٞمٜمٝم٤م، وهذا يمٚمف ُم٤م مل يّمؾ إمم همقر اًمٚمحؿ، إُم٤م إ

 همقر اًمٚمحؿ.. ومال جي٥م إزاًمتف.

وجي٥م يمذًمؽ ذم اًمِم٘مقق إيّم٤مل اعم٤مء إمم مجٞمع ُم٤م ذم حمؾ اًمٗمرض ُمـ اًمٖمقر 

اًمذي مل يًتؽم، وُمٕمٜمك مل يًتؽم: أٟمف فمٝمر اًمْمقء ُمـ اجل٤مٟم٥م أظمر، وذم هذه ال٤مًم٦م 

مل جي٥م إيّم٤مل اعم٤مء إمم اًمٖمقر ُم٤م مل ختػ ضرًا، وىمد يٙمقن اعمراد سم٤مًمٖمقر اًمذي 

 يًتؽم: اًمذي مل يّمؾ لد اًم٤ٌمـمـ اًمذي هق اًمٚمحؿ، يمام ىم٤مًمف اًمٙمردي.

وجي٥م إزاًم٦م أيْم٤ًم ُم٤م ظمٞمط سمف اًمِمؼ مم٤م يٛمٜمع وصقل اعم٤مء إمم حمؾ اًمٗمرض ُم٤م مل 

 يًتؽم: ٟمٕمؿ إن ظم٤موم٧م ُمـ إزاًم٦م اخلٞمط حمذور شمٞمٛمؿ.. شمٞمٛمٛم٧م قمٜمف.

 

                                                 

 (.1/479اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)

 (.1/79اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (2)

 (.1/312اًمِم٤مـمري قمغم سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) اًمٕمالُم٦ماٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م  (3)
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.......................................................................................... 
 اًمنمح  

 :والخالصة 

 أن اًمِمؼ واًمث٘م٥م هلام طم٤مًمت٤من:

: أن يٙمقٟم٤م ذم اجلٚمد ومل يّمال إمم اًمٚمحؿ اًمذي وراء اجلٚمد، ومٝمٜم٤م جي٥م إولم

 همًٚمٝمام إن مل ختَش ضرًا، وم٢من ظمِمٞم٧م ضرًا.. شمٞمٛمٛم٧م.

إن مل يًتؽما، يم٠من يم٤مٟم٤م :  أن يّمال إمم اًمٚمحؿ، وهٜم٤م مل جي٥م همًٚمٝمام، وايمثوكقي

 فم٤مهريـ، إٓ إن فمٝمر اًمْمقء ُمـ اجلٝم٦م إظمرى، ومٞمج٥م همًؾ اجلٛمٞمع طمٞمٜمئٍذ.

وأُم٤م اًمذهـ اًمذائ٥م اًمذي ٓ يٛمٜمع وصقل اعم٤مء، وُمثٚمف ًمقن الٜم٤مء ٓ قمٞمٜمٝم٤م.. 

 وم٢مٟمف ٓ يي سم٘م٤مئف ويّمح اًمقوقء ُمٕمف.

 :مسألة 

 ه.. ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:ًمق يم٤من سمٕمْمق اًمِمخص ٟمحق دُّمؾ، وص٤مر ٓ يت٠ممل سم٘منم

  إن شمِم٘مؼ.. وضم٥م همًؾ سم٤مـمٜمف، أي: ُم٤م فمٝمر ُمٜمف سم٤مًمتِم٘مؼ، وهذا إن مل

 خيٗمػ ضرًا، إٓ.. مل يٖمًٚمف.

 .إن مل يتِم٘مؼ.. مل جي٥م قمٚمٞمف ومت٘مف، ويٙمتٗمل سمٖمًؾ اًمٔم٤مهر 

وم٢من شمِم٘مؼ سمٕمد ووقئف.. مل يٚمزُمف همًؾ ُم٤م فمٝمر سم٤مٟٓمِم٘م٤مق: ٕٟمف وىم٧م 

شمٓمّٝمر ُمرة أظمرى.. ًمزُمف همًؾ ُم٤م اًمٖمًؾ مل شمٙمـ هذه اًمِم٘مقق ُمقضمقده، ًمٙمـ ًمق 

 فمٝمر ُمـ هذه اًمِم٘مقق، إٓ إن اًمتحؿ.

                                                 

 (.1/314ٞم٦م اعمًؽمؿمديـ )اٟمٔمر: سمٖم (1)

 (.1/79اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (2)

 (.1/479اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (3)
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ايطا ع: ايرتتٝب بأ٫ تكدّ عكٛا ع٢ً عكٛ. ؾًٛ تسنت اغيتٛق١٦  

ٖا   ٚذيو نُا يٛ تسنت َطح ٩ٚاسدا َٔ ٖرٙ ايؿسٚض مل ٜؿح ٚقٛ

 .ايسأع, أٚ أخست َطش٘ عٔ غطٌ ايسدًري
 اًمنمح  

( سملم اًمٗمروض اعمت٘مدم ذيمره٤م، ايمؼمسمقى( ُمـ ومروض اًمقوقء )ايمسودس) 

(، وم٤معمت٘مدم ًمٖمق طمتك ي٠ميت سمام ىمٌٚمف: ًم٘مقل اًمٜمٌل زملن ٓ يؼدم فمضق فمعم فمضقوذًمؽ )

(( أظمرضمف اسْمَدُءوا سماَِم سَمَدَأ اهلل قَمز  َوضَمؾ  سمِفِ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ف وؾمٚمؿ مل ُمًٚمؿ وأمحد واسمق داود وهمػمهؿ، وٕٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌ

 يتقو٠م إٓ ُمرشم٤ًٌم، ومٚمق مل جي٥م.. ًمؽميمف ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت، أو دل  قمغم ضمقازه.

( طمتك همؾق سمرىمً اظمتقضئي واضمدًا مـ هذه ايمػروض.. ل يصح وضقؤهو)

وذيمؽ ىمام يمق سمرىمً مسح ايمرأس، أو أطمرت مسحف فمـ نمسؾ شم٠ميت سمف وُم٤م سمٕمده، )

هق همًؾ اًمرضمٚملم: ٕٟمف مل يٕمتد (، ومٝمٜم٤م يٚمزُمٝم٤م ُمًح اًمرأس وُم٤م سمٕمده، وايمرصمؾكم

 سمٖمًٚمٝمام ىمٌؾ ُمًح اًمرأس: ًمقضمقب اًمؽمشمٞم٥م.

 ويسؼط ايمؼمسمقى دم ضمويمتكم:

: ذم آٟمٖمامس، سمحٞم٨م شمقىمع اًمٜمٞم٦م قمٜمد ُمالُم٦ًم اعم٤مء ًمٚمقضمف، وٓ يٚمزُمٝم٤م إولم

اًمٌ٘م٤مء ذم اعم٤مء ُمدة يٛمٙمٜمٝم٤م ومٞمٝم٤م اًمؽمشمٞم٥م قمغم ُم٤م اقمتٛمده اإلُم٤مم اًمٜمقوي، ظمالوم٤ًم 

 ًم٘م٤مئؾ سمقضمقب سم٘م٤مئٝم٤م ُمدة يٛمٙمٜمٝم٤م اًمؽمشمٞم٥م ومٞمٝم٤م.ًمإلُم٤مم اًمراومٕمل ا

: قمٜمد ادراج الدث إصٖمر ذم الدث إيمؼم، يم٠من يم٤من قمٚمٞمٝم٤م طمدث ايمثوكقي

أيمؼم وم٤مهمتًٚم٧م سمٜمٞم٦م رومع الدث آيمؼم، ومل شمٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ٟمقاىمض اًمقوقء أصمٜم٤مء 

 اًمٖمًؾ، ومػمشمٗمع طمدصمٝم٤م إيمؼم وإصٖمر ُمٕم٤ًم.
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 شسّط الْضْٛ

........................................................................................... 
 اًمنمح  

 :مسألة 

ًمق شمقو٠م اًمِمخص أرسمع ُمرات ُمـ همـػم شمرشمٞمـ٥م.. ومقوـقؤه صـحٞمح: ًمــ ذم 

اعمرة إومم ارشمٗمع طمدث وضمٝمف، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ارشمٗمع طمـدث يديـف، وذم اًمث٤مًمثـ٦م ارشمٗمـع 

طمدث رضمٚمٞمف، وهذا سمنمط وىمقع اًمٜمٞم٦م قمٜمـد همًـؾ طمدث راؾمف، وذم اًمراسمٕم٦م ارشمٗمع 

اًمقضمف، وإٓ.. مل يّمح ووقؤه وًمق شمقو٠م أًمػ ُمره ُم٤م مل شم٘مع اًمٜمٞم٦م قمٜمـد همًـؾ أول 

 ضمزء ُمـ اًمقضمف.

وزاد سمٕمــض أهــؾ اًمٕمٚمــؿ ومروــ٤ًم ؾمــ٤مسمٕم٤ًم ًمٚمقوــقء وهــق اعمــ٤مء اًمٓمٝمــقر: ًمٙمـــ 

 اًمّمقاب أٟمف ذط.

 :فائدة 

: ُمٕمروم٦م أوص٤مف اعم٤مء الٙمٛم٦م ذم ٟمدب همًؾ اًمٙمٗملم واعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق

ُمـ ًمقن وـمٕمؿ وريح هؾ شمٖمػمت أو ٓ. وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ذع همًؾ اًمٙمٗملم ًمأليمـؾ 

. وآؾمتٜمِمـ٤مق ًمِمـؿ روائـح "رب اًمٕمـ٤معملم  "، واعمْمٛمْمـ٦م ًمٙمـالم ٦مُمقائد اجلٜمـ ُمـ

، وهمًؾ اًمقضمف ًمٚمٜمٔمر إمم وضمف اهلل اًمٙمريؿ، وهمًـؾ اًمٞمـديـ ًمٚمـٌس اًمًـقار ذم ٦ماجلٜم

يمٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م، وُمًح إذٟملم ًمًامع يمالم )اهلل( واإلاجلٜم٦م، وُمًح اًمرأس ًمٚمٌس اًمت٤مج 

 اهـ. ٦م((شمٕم٤ممم، وهمًؾ اًمرضمٚملم ًمٚمٛمٌم ذم اجلٜم
 

 شسّط الْضْٛ

 ،قمالُم٤مهت٤مأي:  اًم٤ًمقم٦مواًمنموط مجع ذط، وهق ًمٖم٦م: اًمٕماْلُم٦م، وُمٜمف اذاط 

                                                 

 .(1/81)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  (1)
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 :غسٚؾي ايٛق٤ٛ مثا١ْٝ 
 اًمنمح  

 وقمرومف سمٕمْمٝمؿ: شمٕمٚمٞمؼ أُمر سم٠مُمر يمؾ ُمٜمٝمام ذم اعمًت٘مٌؾ. 

وذقم٤ًم: ُم٤م يٚمـزم ُمــ قمدُمـف اًمٕمـدم، وٓ يٚمـزم ُمــ وضمـقده وضمـقد وٓ قمـدم 

 ًمذاشمف.

وم٤مًمقوقء ُمثاًل ذط ًمٚمّمالة، ومٞمٚمزم ُمـ قمدم اًمقوقء قمدم اًمّمالة وٓ يٚمـزم 

ُمـ وضمقد اًمقوقء وضمقد اًمّمالة، وم٘مد يٙمـقن اًمِمـخص ُمتقوـئ٤ًم وٓ يّمـكم، وٓ 

لم، أي: أن ًمـزوم يٚمزم قمدُمٝم٤م يمـذًمؽ، وم٘مـد يّمـكم، وىمـقهلؿ: )ًمذاشمـف( راضمـع ًمٚمِمـ٘م

اًمقضمــقد ًمــألول واًمٕمــدم ًمٚمثــ٤مين،: عم٘م٤مرٟمــ٦م ُمــ٤م ذيمــر ٓ ًمــذات اًمنمــط، وىمــ٤مل ؿمــٞمخ 

 اإلؾمالم: ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمف، أي: ىمقهلؿ: )ًمذاشمف(.

ويٕمػ سمٕمُْمٝمؿ اًمنمَط سم٠مٟمف: ُم٤م جي٥م شم٘مدُمف قمغم اًمٌمء واؾمتٛمراره ومٞمف، 

 ٤م.وم٤مًمقوقء ذط ًمٚمّمالة وجي٥م شم٘مدُمف قمٚمٞمٝم٤م، وأن يًتٛمر وضمقده إمم هن٤ميتٝم

وىمد قمد  اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم وٟمٗمٕمٜم٤م سمف هٜم٤م يمٖمػمه سمٕمْم٤ًم ُمـ ذوط اًمٜمٞم٦م 

ذوـم٤ًم ًمٚمقوقء، يم٤مإلؾمالم واًمتٛمٞمٞمز: ٕهن٤م عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م ُمـ اًمقوقء.. ادظمٚمقا 

 ذوـمٝم٤م ذم ذوـمف: ًمتقىمػ اًمّمح٦م قمغم ذوـمٝم٤م وذوـمف.

د واطمٌد ( واًمٖمًؾ اًمتل ٓ يّمح اًمقوقء وٓ اًمٖمًؾ ًمق وم٘موذوط ايمقضقء)

(، وقمده٤م سمٕمْمٝمؿ أطمد قمنم ذـم٤ًم يم٤مًمِمٞمخ اسمـ طمجر ذم ))اعمٜمٝم٩م شمامكقيُمٜمٝم٤م )

 ذًمؽ:   ذم شمٜم٤مذم   ذـم٤ًم، وٓ  قمنم  مخ٦ًم  اعمِمٝمقد(( أهن٤م ))اًمٜمٔمؿ   ((، وذم اًم٘مقيؿ

                                                 

 (.3/155اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)

 (.3/155اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (2)

 (.592/ 1(، وطم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز )124اٟمٔمر: ُمِمٙم٤مة اًمتٜمقير ) (3)
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 ............................................................ اإلض٬ّ, ٚايتُٝٝص,

 اًمنمح  

إدظم٤مل إىمؾ ذم إيمثر، أي يٛمٙمـ أن ٟمدظمؾ اًمٕمدد إىمؾ ُمـ اًمنموط ذم إلُمٙم٤من 

 اًمٕمدد إيمثر.

(: ٕن اًمٓمٝم٤مرة قم٤ٌمدة شمٗمت٘مر إمم ٟمٞم٦م، وهمػم اإلؽمالمإول ُمـ هذه اًمنموط: )

 اعمًٚمؿ ًمٞمس ُمـ أهٚمٝم٤م، ومال شمّمح ٟمٞم٦م همػم اعمًٚمؿ.

 :مسألة 

ٗم٤مؾمٝم٤م.. ًمق شمزوج ُمًٚمؿ يمت٤مسمٞم٦م، ومح٤مو٧م أو ٟمٗم٧ًم وـمٝمرت ُمـ طمٞمْمٝم٤م أو ٟم

اُمتٜمع قمٚمٞمف وـم١مه٤م طمتك شمٖمتًؾ، ومٙمٞمػ يّمح همًٚمٝم٤م ُمع قمدم صحتٝم٤م: ًمٙمقهن٤م 

 همػم ُمًٚمٛم٦م؟ 

وم٤مجلقاب: أهن٤م ُمًتثٜم٤مه ذم اًمٖمًؾ: ًمتحؾ ًمزوضمٝم٤م، ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م أ، شمٖمتًؾ 

ًمتحؾ لٚمٞمٚمٝم٤م، وأن شمٜمقي اؾمت٤ٌمطم٦م اًمقطء، وم٢من اهمتًٚم٧م ـم٤مئٕم٦م.. ٟمقت سمٜمٗمًٝم٤م، 

  زوضمٝم٤م.وإن اُمتٜمٕم٧م، أو يم٤مٟم٧م جمٜمقٟم٦م.. ٟمقى قمٜمٝم٤م 

(: ٕن اًمقوقء قم٤ٌمدة شمٗمت٘مر ايمتؿققز( اًمنمط اًمث٤مين ُمـ ذوط اًمقوقء: )و)

إمم ٟمٞم٦م يمام أؾمٚمٗمٜم٤م، واًمٜمٞم٦م ٓ شمّمح ُمـ همػم اعمٛمٞمز: إذ ُمـ ذوـمٝم٤م متٞمٞمز اًمٜم٤موي، يمام 

 شم٘مدم.

وىمد ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أرسمع قمالُم٤مت هب٤م يٕمرف اًمتٛمٞمٞمز ُمـ همػمه، ومٛمتك وضمدت 

 أو اًمّمٌٞم٦م.. ومٝمق ممٞمز، وهل:قمالُم٦م واطمدة ُمٜمٝم٤م ذم اًمّمٌل 

 أن يٗمٝمؿ اخلٓم٤مب ويرد اجلقاب. ـ1

 أن يٗمرق سملم يٛمٞمٜمف وؿمامًمف.  ـ2

                                                 

 (.1/595ُمز )اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽم (1)
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 .................................. ٚإٔ تهٕٛ اغيسأ٠ راٖس٠ َٔ اسبٝض ٚايٓؿاع,

 اًمنمح  

وهق ُمًتٜمٌط ُمـ ىمّم٦م ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف  أن يٗمرق سملم اًمتٛمرة واجلٛمرة، ـ3

 اًمًالم ُمع ومرقمقن. 

 ىمقى: أن ي٠ميمؾ وطمده، وينمب وطمده، ويًتٜمجل وطمده.وهل إ ـ4

وىمد يتقهؿ اًمٌٕمض أن سمٚمقغ اًمًٌع اًمًٜملم ذط ًمٚمقوقء، أو سمف حيّمؾ 

اًمتٛمٞمٞمز، وهذا ظمٓم٠م: إذ اًمًـ ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًمتٛمٞمٞمز، ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمنمىم٤موي: ))وأُم٤م 

 مت٤مم اًمًٌع.. ومٚمٞمس سمنمط، سمخالف اًمّمالة(( اهـ.

 :فائدة 

ذم همػم اًمٓمٗمؾ ًمٚمٓمقاف، أُم٤م هق.. ومٞمحرم قمٜمف وًمّٞمف، اًمتٛمٞمٞمز ذط ًمٚمقوقء 

 وم٢من أراد أن يٓمقف.. أؿمؽمط أن يٓمٝمره وًمّٞمف ويٜمقي قمٜمف.

وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمنمىم٤موي: ))واًمٔم٤مهر أن ارشمٗم٤مع طمدصمف ظم٤مص سم٤مًمٓمقاف، طمتك 

مل شمّمح صالشمف سمف:  –أي: سمٕمد ذًمؽ اًمقوقء اًمذي يم٤من ٕضمؾ اًمٓمقاف  –ًمق ُمّٞمز 

 ٤م(( اهـ.ٕن اًميورة شم٘مّدر سم٘مدره

وقمٚمؿ مم٤م شم٘مدم أن هذيـ اًمنمـملم ومه٤م: اإلؾمالم واًمتٛمٞمٞمز ذـم٤من ًمّمح٦م 

 يمؾ قم٤ٌمدة سمدٟمٞم٦م.

أن سمؽقن اظمرأة ؿموهرة مـ احلقض ( اًمنمط اًمث٤مًم٨م ُمـ ذوط اًمقوقء: )و)

 ( وٟمحقمه٤م يمٌقل، إٓ ذم ؾمٚمس وُمًتح٤مو٦م، واعمراد: قمدم اعمٜم٤مذم ًمٚمٓمٝم٤مرة وايمـػوس

                                                 

 (.1/65طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي قمغم اًمتحرير ) (1)

 (.1/595اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (2)

 (.1/65طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي ) (3)
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 ، ........................................ري اغيا٤ٚأ٫ ٜهٕٛ ع٢ً ايعكٛ غ٤ٞ ٜػ

 اًمنمح  

ًمٚمرضمؾ واعمرأة، ومٚمق وضمد ُم٤م يٜم٤مذم اًمٓمٝم٤مرة أصمٜم٤مء اًمقوقء يمٌقل أو ُمس ىمٌؾ وهمػمه٤م 

ُمـ ٟمقاىمض اًمقوقء.. مل يّمح اًمقوقء، أُم٤م الٞمض واًمٜمٗم٤مس ومال يّمح اًمنموع 

رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف هٜم٤م: ذم اًمقوقء سمٜمٞمتف ُمع وضمقده أطمدمه٤م، وهلذا ظمّمٝمام اعم١مًمػ 

ٕن وضمقد اًمٜمج٤مؾم٦م ٓ يٛمٜمع صح٦م اًمقوقء، همال إن يم٤مٟم٧م ظم٤مرضم٦م ُمـ اًم٘مٌؾ أو 

 اًمدسمر طم٤مل اًمقوقء، سمٕمٙمس الٞمض واًمٜمٗم٤مس يمام ذيمرٟم٤م.

 :فائدة 

يًـ ًمٚمٛمرأة ال٤مئض أو اًمٜمٗم٤ًمء أن شمٖمتًؾ إهم٤ًمل اعمًٜمقٟم٦م يمٖمًؾ 

 حرم ُمٜمٝم٤م.اًمٕمٞمديـ، وأهم٤ًمل ال٩م، واًمٖمًؾ ًمدظمقل ُمٙم٦م ًمٖمػم اعم

واًمٜم٘م٤مء قمـ الٞمض واًمٜمٗم٤مس ذط ًمٙمؾ قم٤ٌمدة شمٗمت٘مر إمم اًمٓمٝم٤مرة، سمخالف ُم٤م 

 ٓ شمٗمت٘مر إمم ـمٝم٤مرة يمذيمر  اهلل، وٟمحقه.

( اعمٓمٚمقب أٓ يؽقن فمعم ايمعضق( اًمنمط اًمراسمع ُمـ ذوط اًمقوقء: )و)

(، وم٢من يم٤من قمٚمٞمف رء ٟمجس.. ومال رء يغغم اظموءهمًٚمف ذم اًمقوقء أو اًمٖمًؾ )

 ة طمتك شمزال اًمٜمج٤مؾم٦م، وذم إزاًمتٝم٤م شمٗمْمٞمؾ:شمّمح اًمٓمٝم٤مر

    إن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م قمٞمٜمٞم٦م، وهل اًمتل هل٤م ـمٕمؿ أو ًمقن أو ريح.. ومٞمج٥م

إزاًمتٝم٤م ـمٕمٛمٝم٤م وًمقهن٤م ورحيٝم٤م، وٓ شمٙمٗمل همًٚمف واطمدة إلزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م 

اًمٕمٞمٜمٞم٦م وًمٚمٓمٝم٤مرة ُمٕم٤ًم سم٤مشمٗم٤مق: سمؾ دم٥م همًٚمت٤من إومم إلزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م 

 ًمقن وٓ ريح، واًمث٤مٟمٞم٦م ًمتٓمٝمػم اًمٕمْمق. سمحٞم٨م ٓ يٌ٘مك هل٤م ـمٕمؿ وٓ
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نايسْل أٚ عبٛٙ, ٚأ٫ ٜهٕٛ عًٝ٘ غ٤ٞ ضيٓل ٚؾٍٛ اغيا٤ إزي ايبػس٠ نايػدُل  

 ................................................................................. ٚعبٛٙ,
 اًمنمح  

   ًٓمقن وٓ ريح.. إن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م طمٙمٛمٞم٦م، وهل اًمتل ٓ ـمٕمؿ هل٤م و 

ومٕمٜمد اًمراومٕمل هل يم٤ملٙمٛمٞم٦م جي٥م هل٤م همًٚمت٤من، وشمٙمٗمل همًٚمف واطمدة إلزاًم٦م 

 اًمٜمج٤مؾم٦م وشمٓمٝمػم اعمحؾ ُمٕم٤ًم قمٜمد اإلُم٤مم اًمٜمقوي، وهق اعمٕمتٛمد.

وأُم٤م سم٘م٤مء اًمٜمج٤مؾم٦م ذم همػم أقمْم٤مء اًمقوقء.. ومال يي أصمٜم٤مء اًمقوقء: إذ ٓ 

اومٕمل إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ىمٌؾ يِمؽمط إزاًمتف قمٜمد اإلُم٤مم اًمٜمقوي، واؿمؽمط اإلُم٤مم اًمر

 اًمقوقء وًمق ُمـ همػم أقمْم٤مء اًمقوقء.

(، وهق صٌغ ُمـ إص٤ٌمغ، طمٞم٨م ىمويمركؼوإن يم٤من اًمذي قمغم اًمٕمْمق ـم٤مهٌر )

يٓمٚمؼ هذا آؾمؿ ذم اًمٚمٝمج٦م اليُمٞم٦م قمغم إص٤ٌمغ، أو اعمٙمٞم٤مج اًمتل شمْمٕمف اعمرأة 

يم٤من قمغم اًمٕمْمق قمغم وضمٝمٝم٤م، وم٢مٟمف يٖمػم اعم٤مء قمٜمد اًمقوقء أو اًمٖمًؾ ومٚمتٜمتٌف ًمف، وم٢من 

( ُمـ ُمٙمٞم٤مج وهمػم ذًمؽ.. وم٢مٟمف يِمؽمط أن ٓ يٖمػم اعم٤مء، وم٢من وكحقههذا اًمرٟمؼ )

 همػمه.. ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:

    إن يم٤من اًمتٖمػّم وم٤مطمِم٤ًم سمحٞم٨م يًٚم٥م اؾمؿ اعم٤مء، ومال يًٛمك ُم٤مء طمٞمٜمئٍذ.. ومال

 شمّمح اًمٓمٝم٤مرة سمف.

   .إن يم٤من اًمتٖمػّم يًػمًا سمحٞم٨م ٓ يًٚم٥م اؾمؿ اعم٤مء.. ومتّمح اًمٓمٝم٤مرة سمف 

وًمق شمٖمػم اعم٤مء سمٌمء يم٤من قمغم اًمٕمْمق ويم٤من اًمتٖمػم وم٤مطمِم٤ًم.. وضم٥م أن شمٖمًؾ 

 اًمٕمْمق ُمرة أظمرى طمتك خيرج اعم٤مء ص٤مومٞم٤ًم أو ُمتٖمػمًا شمٖمػمًا يًػمًا ٓ يًٚم٥م اؾمؿ اعم٤مء.

( أي: اًمٕمْمق أٓ يؽقن فمؾقف( واًمنمط اخل٤مُمس ُمـ ذوط اًمقوقء: )و)

أو قن ذم اًمِم٘مقق يمام شم٘مدم، )( اًمذي يٙمرء يؿـع وصقل اظموء إلم ايمبممة ىمويمرؿع)

  ويمذًمؽ وم٢مٟمف يٛمٜمع وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة، ٤مًمرٟمؼ اعمت٘مدم ذيمره إن يم٤من ضم٤موم٤مً ( يمكحقه
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 ..............................ٚايعًِ بؿسٜكت٘, ٚأ٫ ٜعتكد ؾسقا َٔ ؾسٚق٘ ضٓ٘,
 اًمنمح  

تجٝمٞمز ىمِمقر اًمًٛمؽ، وم٢من هذا مم٤م يٖمٗمؾ قمٜمف اًمٌض ُمـ اًمٜم٤ًمء، ومٕمٜمدُم٤م شم٘مقم سم

اًمًٛمؽ.. رسمام ًمّمؼ سمٞمده٤م ُمثال رٌء ُمـ ىمِمقر اًمًٛمؽ، ومٚمتٜمتٌف ُمٜمف قمٜمد اًمقوقء 

أو اًمٖمًؾ وم٢مٟمف يٛمٜمع وصقل اعم٤مء، ومم٤م يٛمٜمع وصقل اعم٤مء يمذًمؽ ُم٤م يًٛمك سم٤معمٜم٤ميمػم 

اًمذي شمْمٕمف اعمرأة قمغم أفم٤مومره٤م، ويًٛمك ذم ؾم٤مطمؾ طميُمقت )ٓزم(، وًمف ضمرم 

٥م إزاًمتف، وأُم٤م ىمٌؾ ضمٗم٤مومف.. وم٢مٟمف رسمام يٛمٜمع وصقل اعم٤مء إمم اًمٔمٗمر إذا ضمػ، ومٞمج

 يٖمػم ًمقن اعم٤مء يمام شم٘مدم ذم اًمنمط اًمراسمع، ومٚمتٜمتٌف اعمرأة ُمـ ذًمؽ.

(: ٕن اجل٤مهؾ ايمعؾؿ زمػرضقتف( اًمنمط اًم٤ًمدس ُمـ ذوط اًمْمقء: )و)

 سمٗمروٞم٦م اًمقوقء ًمٞمس ضم٤مزُم٤ًم سم٤مًمٜمٞم٦م.

أن ٓ سمعتؼد همرضًو مـ همروضف )و( اًمنمط اًم٤ًمسمع ُمـ ذوط اًمقوقء: )

 (، وذم ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ، وهق:ـيؽم

 أن مجٞمع أومٕم٤مل اًمٓمٝم٤مرة ومرض، وهذا ٓ يي. أن شمٕمت٘مد ـ1

 ن شمٕمت٘مد أن مجع أومٕم٤مل اًمٓمٝم٤مرة ؾمٜم٦م، وهذا ٓ شمّمح ُمٕمف اًمٓمٝم٤مرة.أ ـ2

أن شمٕمت٘مد أن ومرو٤م سمٕمٞمٜمف ؾمٜم٦م، يمـ٠من شم٘مـقل: أن همًـؾ اًمٞمـديـ ذم اًمقوـقء  ـ3

 ؾمٜم٦م، ومٝمذه ـمٝم٤مرشمف ٓ شمّمح.

أهن٤م ٓ متٞمزه يم٠من شم٘مـقل: أن أطمـد أن شمٕمت٘مد أن ومرو٤ًم ُمـ ومرووف ؾمٜم٦م همػم  ـ4

أومٕم٤مل اًمٓمٝم٤مرة ؾمٜم٦م ًمٙمـ ٓ أدري ُمـ٤م هـق سم٤مًمْمـٌط، أو شمٕمت٘مـد أن ذم اًمٓمٝمـ٤مرة 

ومروض وؾمٜمـ وٓ متٞمـز سمٞمـٜمٝمـ، ومـ٢من يم٤مٟمـ٧م ُمــ اًمٕمـقام.. صـح٧م ـم٤مهرهتـ٤م 

 ّمـح قمٜمـد شمومل ،سمــ طمجـراًمِمٞمخ ا قمٜمد ٧مصح سم٤مٓشمٗم٤مق، وإن يم٤مٟم٧م قم٤معم٦م..

 اًمرُمكم. اًمِمٞمخ
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ُعدت ٖدرٙ ايػدسٚؾي ؾدح ايٛقد٤ٛ, ٚإٕ ْكدـ أسددٖا        ٚاغيا٤ اياٗدٛز. ؾُتد٢ ادت  

باٌ ايٛق٤ٛ ؾًدٛ ندإ عًد٢ ايٛدد٘ َدج٬ ضدٛا  أٚ ظيدس٠ أٚ غريُٖدا ػيدا ٜػدري           

يددٕٛ اغيددا٤ أٚ رعُدد٘ أٚ زحيدد٘ مل ٜؿددح غطددٌ ذيددو ايعكددٛ, ٫ٚ غطددٌ َددا بعدددٙ      

ست٢ تصٌٜ ذيو حبٝح خيدسز اغيدا٤ ؾداؾٝا. ٚيدٛ ندإ عًد٢ ايٝدد َدج٬  دل أٚ          

 ................................................................................ ْٛز٠ أٚ 
 اًمنمح  

واعم٘مّمقد سم٤مًمٕم٤مُمٚم٦م هٜم٤م: هل ُمـ ُم٣م هلـ٤م وىمـ٧م ذم ـمٚمـ٥م اًمٕمٚمـؿ يٛمٙمٜمٝمـ٤م ومٞمـف 

     ُمٕمروم٦م اعم٠ًمًم٦م.

(، وؾمٞم٠ميت اًمٙمـالم قمٜمـف اظموء ايمطفقر( اًمنمط اًمث٤مُمـ ُمـ ذوط اًمقوقء: )و)

 مم ىمري٤ًٌم ذم هذا اًمٗمّمؾ.سم٤مًمتٗمّمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤م

(، وُمٕمٝم٤م اًمنموط اًمتل ؾمـٜمذيمره٤م إن ؿمـ٤مء اهلل همؿتك اصمتؿعً هذه ايممموط) 

(: وإن كؼص أضمـدهو.. زمطـؾ ايمقضـقء(: ٓيمتامل ذوـمف، )صح ايمقضقءشمٕم٤ممم.. )

 ًمٜم٘مّم٤من هذا اًمنمط.

صمؿ ذيمر اعمّمٜمػ رمحـف اهلل وٟمٗمٕمٜمـ٤م سمـف ُمثـ٤مٓ قمـغم اًمنمـط اًمراسمـع، وهـق: أن ٓ 

همؾق ىمون فمعم ايمقصمف مثاًل ؽمقاد، أو محرة، أو ُم٤م يٖمػم اعم٤مء، وم٘م٤مل: ) يٙمقن قمغم اًمٕمْمق

ؿمعؿـف أو ر ـف.. ل ( يم٤معمٙمٞمـ٤مج اًمـذي ذيمرٟمـ٤مه، )أو( يٖمـػم )نمغمَهو رو يغغم يمقن اظمـوء

ضمتـك ( ُمــ إقمْمـ٤مء )نمسؾ مو زمعـده( يّمح يمذًمؽ )يصح نمسؾ ذيمؽ ايمعضق وٓ

يًػمًا ٓ يًٚم٥م اؾمؿ اعمـ٤مء يمـام   ً( أو ُمتٖمػمًا شمٖمػماً سمزيؾ ذيمؽ، زمحقٌ خيرج اظموء صوهمقو

 شم٘مدم.

صمؿ ذيمرًا رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمـف ُمثـ٤مًٓ ًمٚمنمـط اخلـ٤مُمس، وهـق: أن ٓ يٙمـقن قمـغم 

( أو ذم ويمق ىمون فمعم ايمقد مثاًل ؾمؿعٌ اًمٕمْمق ُم٤م يٛمٜمع وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة، وم٘م٤مل: )

  طميُمقت  ذم  يًٛمك  ُم٤م  وهق ،رٟم٤ميم( ـمالء يمام ذأو أو كقرة، اًمرضمٚملم، )  ؿم٘مقق
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سٓددا٤ ثدددري,أٚ غريٖددا َددٔ نددٌ غدد٤ٞ ضيٓددل ٚؾددٍٛ اغيددا٤ إزي ايبػددس٠ مل ٜؿددح     

غطددٌ ٖددرا ايعكددٛ ٫ٚ غطددٌ َددا بعدددٙ ستدد٢ تصٜددٌ اغيدداْل ٚتػطددٌ َددا ذبتدد٘ َددٔ       

ايبػس٠, ثِ تػطٌ َا بعدٙ. ٚدبب إشاي١ َا ذبت ا٭ؿيؿاز َٔ ايٛضذ ست٢ ٜبًدؼ  

 .اغيا٤ إزي ايبػس٠

 اًمنمح  

أو نمغمهـو مــ ىمـؾ رء يؿــع رد اًمٚمقن ُمٜمٝمـ٤م، )( سمخالف جمضمـوء شمخكمسم٤مًمرٟمؼ، أو)

( ُمـــ صــقل اظمــوء إلم ايمبممــة.. ل يصــح نمســؾ هــذا ايمعضــق، وٓ نمســؾ مــو زمعــده

(: ضمتك يزيؾ هذا اظموكع وسمغسؾ مو حتتف مــ ايمبممـة، شمـؿ سمغسـؾ مـو زمعـدهإقمْم٤مء )

ًمقضمقب اًمؽمشمٞمـ٥م ذم اًمقوـقء، واًمؽمشمٞمـ٥م ي٘متيضـ أن ٓ يّمـح همًـؾ قمْمـق طمتـك 

 يّمح ُم٤م ىمٌٚمف.

ٓ اعمـ٤مئع  ٌم،اجل٤مُمـد اًمـذي حيّمـؾ سم٤مًمٙمِمـط ُمٜمـف ضمـر اًمدهـاعمقاٟمع ًمٚمامء  ُمـو

وممـ٤م يٛمٜمـع وصـقل اعمـ٤مء  ،ن مل يث٧ٌم قمٚمٞمـف اعمـ٤مءإو ُمٜمف ضمرمٌ  اًمذي ٓ حيّمؾ سم٤مًمٙمِمط

ّٓ  ،اًمٖم٤ٌمر اًمذي يٙمقن قمغم اًمٌدن إن مل يٕمن زواًمف يم٠من صـ٤مر يمـ٤مجلزء  ،مل يي  ..وإ

  .ٕٟمف يم٤مًمٌدن :ويٜم٘مض اًمقوقء ُمًف ،ُمـ اًمٌدن

( اًمتـل وجيى إزايمي مو حتً إـمػور مــ ايمقؽمـح ضمتـك يبؾـغ اظمـوء إلم ايمبممـة)

ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ ُم٤م حت٧م إفمٗم٤مر ُمــ أوؾمـ٤مخ اوىمد  شمٙمقن حت٧م آـمٗم٤مر،

 وهل:   ،إمم أىمقال

 .، وهق اعمٕمتَٛمدقمدم اًمٕمٗمق ُمٓمٚم٘م٤مً  ـ1

 اًمٕمٗمق ُمٓمٚم٘م٤ًم. ـ2
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................................................................................. 

 اًمنمح  

اًمٕمٗمق إن يم٤مٟم٧م ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ قمرق اًمٌدن وذم طمؼ ص٤مطم٥م قمٛمؾ أسمـتكم هبـ٤م،  ـ3

اًمقؾمـخ اًمـذي  ٤مأُمـ))قمــ اًمٙمـردي:  ((سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ))وهق إىمرب، ىم٤مل ذم 

 ..صح ُمٕمف اًمقوقء، وإن ُمٜمع ..ل اعم٤مءقجيتٛمع حت٧م إفمٗم٤مر، وم٢من مل يٛمٜمع وص

سمـؾ هـق  :سم٤مًمٕمٗمق اظمتـ٤مره اًمٖمـزازم واجلـقيٜمل واًم٘مّٗمـ٤مل وضمفٌ  ومال ذم إصح، وًمٜم٤م

دمٚمـ٥م اًمتٞمًـػم،   أفمٝمر ُمـ طمٞم٨م اًم٘مقاقمد ُمـ اًم٘مـقل سمٕمدُمـف قمٜمـدي، إذ اعمِمـ٘م٦م

 اًمّمالة اهـ.   سمٕمد  وًمق  نمـمفـشم٘مٚمٞمده سم  ومٞمجقز

ؾ سمٕمْمٝمؿ سملم ٟمحقه ذم وؾمخ إفمٗم٤مر وزاد: وومّم   -أي: سمٚمٗم٘مٞمف  – ((ب))وذم 

ذي ٓ خيٚمـق قمٜمـف هم٤مًمـ٥م اًمٜمـ٤مس ومٞمّمـح ُمٕمـف اًمقوـقء يٙمقن ُمـ وؾمخ اًمٌدن اًمـ نْ أ

 اهـ. ((ًمٚمٛمِم٘م٦م، وأن يٓمرأ ُمـ ٟمحق قمجلم ومال، وهذا اًمذي أُمٞمؾ إًمٞمف

ىمـــ٤مل اًمٕمالُمـــ٦م أمحـــد سمــــ قمٛمـــر اًمِمـــ٤مـمري ُمٕم٘مٌـــ٤م ذم طم٤مؿمـــٞمتف قمـــغم )سمٖمٞمـــ٦م 

اعمًؽمؿمديـ(: ))ىمقًمف: اعمِم٘م٦م... إًمخ(، وىمد ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: إذا و٤مق إُمـر اشمًـع، 

ًمًـٚمػ اًمٕمٗمـق، وإٓ.. ًمـزم قمـدم صـح٦م ووـقء يمثـػميـ سمـؾ واًمذي ي٘متْمٞمف طمـ٤مل ا

إيمثريـ، ٓ ؾمٞمام أصح٤مب اعمٝمـ: ًمٙمــ قمـذر ُمتـ٠مظمري أئٛمتٜمـ٤م أن اًمٜمـقوي ىمـ٤مل ذم 

))اًمرووــ٦م(( سمٕمــدم اًمٕمٗمــق شمٌٕمــ٤ًم ًمٚمٛمتــقزم، وُمتــ٠مظمري أئٛمتٜمــ٤م ٓ يٕمــدًمقن هم٤مًمٌــ٤ًم قمــام 

ض اًمٜمقوي ذم شمرضمٞمح قمد م رضّمحف اًمٜمقوي: ومٚمذًمؽ رضمحقا قمدم اًمٕمٗمق، وىمد اقمؽُمِ

 اًمٕمٗمق، سمؾ ىمٞمؾ: سمٕمدم اخل٤مًمػ ومٞمف. اهـ أصؾ ك(( اهـ.

                                                 

 (1/313سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)

 (.1/313طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٖمٞم٦م ) (2)
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................................................................................. 

 اًمنمح  

 :تتمة 

سم٘مل سمٕمض ُمـ ذوط اًمقوقء مل يذيمره٤م اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕمـ٤ممم وٟمٗمٕمٜمـ٤م سمـف، 

 وهل: 

 يٙمٗمل جمرد اعمًح. ومال  ،ضمري اعم٤مء قمغم إقمْم٤مء ـ1

ــ٦م سمٌمــء ـ2 ــؼ ىمٓمــع اًمٜمٞم ــ ،قمــدم شمٕمٚمٞم ــ٠من ىم٤مًم ــالنإ ٧م:يم ىمٓمٕمــ٧م  ..ن ضمــ٤مء وم

أُمـ٤م إذ  ،وُمثٚمـف ذم اًمّمـالة ،ٟمف يٜم٘مٓمـع ُمــ طمٞمٜمـف ؾمـقاء ضمـ٤مء أم ٢ٓموم ،اًمقوقء

وأن  ٟمٞمتٝمـ٤م، صح٧م ..اًمتؼمك توم٢من ىمّمد ،ٟمقي٧م اًمقوقء إن ؿم٤مء اهلل ٧م:ىم٤مًم

 مل  شمّمح. ..اًمتٕمٚمٞمؼ تىمّمد

يمـ٤من  ،ٍمومٝم٤م إمم همػم اعمٜمقيشموٓ  ،سمام يٜم٤مومٞمٝم٤م ٠ميتشمسم٠من ٓ  ،دوام اًمٜمٞم٦م طمٙمام ـ3

ومٝمق ذط إمم  ..ٍمف ٟمٞم٦م اًمٖمًؾ اًمقاضم٥م إمم ٟمٞم٦م اًمتؼمد، أُم٤م دواُمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦مشم

أشم٧م سمام يٜم٤مومٞمٝم٤م ُمــ ردة أو شمـردد أو ىمٓمـع أو اًمقضمف وم٘مط ، ومٚمق ضمزء ُمـ همًؾ 

 ، يمام ذم سمنمى اًمٙمريؿ.ٟمٞم٦م ضمديدةإمم ًم٤ٌمىمل إقمْم٤مء  ٧مطمت٤مضمشمٕمٚمٞمؼ.. ا

ومال  ،يمًٚمس اًمٌقل واعمًتح٤مو٦م ،واعمقآة ًمدائؿ الدث ،دظمقل اًمقىم٧م ـ4

وٓسمد هلؿ ُمـ اعمـقآة سمـلم ومـرائض  ،شمّمح ُمٜمٝمؿ اًمٓمٝم٤مرة ىمٌؾ دظمقل اًمقىم٧م

 اًمٓمٝم٤مرة وسمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمّمالة.

ــؼ اعم٘متيضــ ـ5 ــ٠من الــ٤مل حت٘م ــٌـ الــ٤مل ،إن سم ــ٢من مل ي ــد  ..وم وم٤مًمقوــقء اجلدي

                                        صحٞمح.                              

ومٌـ٤من  اطمتٞم٤مـمـ٤مً  تومٚمـق شمقوـ٠م، ٌ٘مل قمغم إصـؾ وهـل اًمٓمٝمـ٤مرة شم ٤موم٤ملٙمؿ أهن

  ٧ميم٤مٟم  ٤من سم٤من ال٤مل أهنإصحٞمح، و  اجلديد  ٤مهؤومقوق ئ٦م..ُمتقو ٧ميم٤مٟم  ٤مال٤مل أهن
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 اًمنمح  

 ًمٕمدم اجلزم سم٤مًمٜمٞم٦م. :اجلديد همػم صحٞمح ٤مهؤومقوق ئ٦م..همػم ُمتقو

   ؼي اسبدخ:   تاياٗاز٠ ٚغه تإذا تٝكٓ

وم٤مًمقوــقء اجلديــد  ..مل يــٌـ الــ٤مل قمٛمٚمــ٧م سمٞم٘مٞمٜمــف، ومــ٢من شمقوــ٠مت اطمتٞم٤مـمــ٤ًم و

، وم٢مهنـ٤م شم٠مظمـذ سمـ٤مًمٞم٘ملم، ذم اًمٓمٝم٤مرة ٧مالدث وؿمٙم ٧مشمٞم٘مٜم إذاالٙمؿ  اصحٞمح، ويمذ

ٕن إصـؾ  :وم٤مًمقوـقء صـحٞمح ٦م..حمدصمـ ٧ميم٤مٟمـ ٤مشمٌـلم أهنـواطمتٞم٤مـم٤ًم  تشمقو٠م ومٚمق

وم٤مًمقوـقء  ..ن مل يـٌـ الـ٤ملإو ،وم٤مًمقوقء صحٞمح ٦م..ُمتقوئ ٤من سم٤من أهنإو ،الدث

 صحٞمح. 

 :مسألة 

 ٤ًمسمؼ:ذم اًم ٧موًمٙمـ ؿمٙم ُمٕم٤مً  اًمٓمٝم٤مرة والدث ٧مإذا شمٞم٘مٜم 

 مثاله: 

هـؾ  ٧مؿمـٙم ٤مطمـدث وـمٝمـ٤مرة سمٞم٘مـلم وًمٙمٜمٝمـ ٤مسمٕمد ـمٚمـقع اًمِمـٛمس طمّمـؾ هلـ 

  .؟أو اًمٕمٙمس ت،رأوٓ صمؿ شمٓمٝم ٧مأطمدصم

ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس، ومـ٢من  ٤مأي سمْمد طم٤مًمتٝم ،٠مظمذ سمْمد ُم٤م ىمٌٚمٝمامشم ٤موم٤ملٙمؿ: أهن

ــ ــ ٧ميم٤مٟم ــؾ ـمٚمــقع اًمِمــٛمس حمدصم ٕن إصــؾ اؾمــتٛمرار  ة:أن ُمتٓمٝمــر لومٝمــ ٦م..ىمٌ

ومٗمٞمف  ة..ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمتٓمٝمر  ٧ميم٤مٟم نومٞمام سمٕمد رومٕمتف، أُم٤م إ ٤موـمٝم٤مرهت ،الدث

 :وهق ،شمٗمّمٞمؾ

 ٕمت٤مد دمديـدشمٓ  ٧ميم٤مٟم نوإ ٦م،أن حمدصم لومٝم ..وقءٕمت٤مد دمديد اًمقشم ٧من يم٤مٟمإ 

 ..ىمٌـؾ ـمٚمـقع اًمِمـٛمس ٤مٕمٚمؿ طم٤مًمتٝمشمٓ  ٧ميم٤مٟم إن، أُم٤م ةأن ُمتٓمٝمر لومٝم.. اًمقوقء

 اًمقوقء. ٤مويٚمزُمٝم ٦م،أن حمدصم لومٝم
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ٚاغيددا٤  ,ثددِ إْدد٘ ٫ ٜؿددح زؾددل اسبدددخ, ٫ٚ إشايدد١ ايددٓذظ إ٫ باغيددا٤ اياٗددٛز    

 ................................... اياٗٛز: ٖٛ ايااٖس ؼي ْؿط٘, اغياٗس يػري٠

 اًمنمح  

 ومٞمحّمؾ اجلزم سم٤مًمٜمٞم٦م. ،قمغم ي٘ملم ٠متقوتًم ووقئٝم٤مٜم٘مض شموإومم ًمف 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ـــــَرا إذا ه ؿَمـــــؽ   ـَم ـــــْؾ  سمِْمـــــدِّ  قَمِٛم

  

 

ـــــــفُ  ـــــــ٤مسمٌِؼ  َيِ٘مٞمٜمُ ـــــــْؾ  إذا وؾم  ضُمِٝم

 

 

 

ــذْ  ــد   ظُم ــ٤م ِو ــَؾ  ُم ــلمٍ  ىمٌ ــ٨ُم  ي٘م ْ  طمٞم  مَل

 

  ُيْٕمَٚمـــؿْ 
ٍ
 ُُمْٚمَتـــَزمْ  وم٤مًمُقُوـــقءُ  سمٌمـــء

 

 

 

(، وهق: إُمر آقمت٤ٌمري اًم٘م٤مئؿ سم٤مٕقمْم٤مء اعم٤مٟمع شمؿ إكف ٓ يصح رهمع ضمدث)

ص، ومال يّمح رومع الدث إصٖمر وإيمؼم، ) ( وًٓمّمح٦م اًمّمالة طمٞم٨م ٓ ُمرظمِّ

ص إزايمي ايمـجسيّمح ) (، وهق: يمؾ ُمًت٘مذر يٛمٜمع صح٦م اًمّمالة طمٞم٨م ٓ ُمرظم 

ُر يمغغمهإٓ زموظموء ايمطفقر، واظموء ايمطفقر: هق ايمط) (، وهق ُم٤م وهر دم كػسف اظمطفِّ

يًٛمك سم٤معم٤مء اعمٓمٚمؼ دون ىمٞمد ٓزم قمٜمد اًمٕم٤ممل سمح٤مًمف، ويٕمؼم قمٜمف سم٠مٟمف ُم٤م ٟمٌع ُمـ 

 إرض أو ٟمزل ُمـ اًمًامء  قمغم أي صٗم٦م يم٤من هذا اعم٤مء إذا يم٤من ُمـ أصؾ اخلٚم٘م٦م.

 واًم٘مٞمقد اصمٜم٤من، وهل:

 ويٜم٘مًـؿ  ُمٜمٗمـؽ،سم٤معم٤مء اعم٘مٞمد سم٘مٞمد ٓزم همػمٓ شمّمح اًمٓمٝم٤مرة وىمٞمد ٓزم:  (1

 وهل: ، إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم اًم٘مٞمد اًمالزم

ؾ، وم٤معم٤مء ُم٘مٞمد سم٤مًمٌٓمٞمخ ىمٞمد سم٤مإلو٤موم٦م: يم٘مقهلؿ ُم٤مء اًمٌٓمٞمخ أو ُم٤مء اًمٜم٤مرضمٞم     _أ 

 واًمٜم٤مرضمٞمؾ ىمٞمدًا ٓزُم٤ًم ٓ يٛمٙمـ أن يٜمٗمؽ قمٜمف، ومٚمـق أظمرضمٜمـ٤مه ُمــ اًمٌٓمـٞمخ

 .ُمثاًل ومٝمق ٓيزال يًٛمك ُم٤مء سمٓمٞمخ

 

                                                 

 .(1/79)اٟمٔمر: ذح اعمٜمٝم٩م قمغم ه٤مُمش طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ  (1)



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
221 

تعٌُ ؼي ؾدددسض اياٗددداز٠, أٚ تػدددري  ؾًدددٛ ندددإ رددداٖسا ؼي ْؿطددد٘ ٚيهٓددد٘ قدددد اضددد    

  ًؾ٬ تؿح اياٗاز٠ ب٘ أٜكا ..حبٝح ٫ ٜط٢ُ َا٤ نجريّا سيدايا١ غري٠ تػريّا

 اًمنمح  

 .{٦انطارق: } ژ   ڤ  ڤ ٹ ژىمٞمد سم٤مًمّمٗم٦م:، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  _ب 

ىمٞمد سم٠مل اًمتل ًمٚمٕمٝمد:، يمام ذم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ طملم ىم٤مًمـ٧م ًمـف  _ج 

أة  ُمـ همًؾ إذا هل اطمتٚمٛم٧م؟ ىم٤مل: ))َٟمَٕمْؿ إَِذا َرَأْت أم ؾمٚمٛم٦م: هؾ قمغم اعمر

 اًمٌخ٤مري. أظمرضمف اعْم٤َمَء(( يٕمٜمل اعمٜمل، 

وُم٤مء اًمٌحر، وم٢مٟمف سمٛمجرد إظمراضمف ُمـ  اًمٌئر،  ، وُم٤مءىمٞمد ُمٜمٗمؽ: يمامء اًمٜمٝمر (2

 شمّمح اًمٓمٝم٤مرة سمف.حمٚمف يٜمٗمؽ قمٜمف اًم٘مٞمد، وهذا اعم٤مء 

ًمٓمـ٤مهر ذم ٟمٗمًـف اعمٓمٝمـر وم٢من يم٤من اعمـ٤مء ُمٓمٚم٘مـ٤ًم.. وم٢مُمـ٤م أن يٙمـقن ـمٝمـقرًا وهـق ا

ًمٖمػمه، وإُم٤م أن يٙمقن ـم٤مهرًا ذم ٟمٗمًـف همـػم ُمٓمٝمـر ًمٖمـػمه، يم٤معمـ٤مء اعمًـتٕمٛمؾ، أو اعمـ٤مء 

 اعمتٖمػم سمٛمخ٤مًمٓم٦م رء ـم٤مهر، وإُم٤م أن يٙمقن ُمتٜمج٤ًًم.

( ٓ ذم همؾق ىمون اظمـوء ؿمـوهرًا دم كػسـف، ويمؽــف ومـد اؽمـتعؿؾ دم همـرض ؿمفـورة)

( ُمــ اًمٓمـ٤مهرات زمؿخويمطـي نمـغمه) ( اعمـ٤مءأو سمغـغمُمًٜمقهن٤م.. مل شمّمـح اًمٓمٝمـ٤مرة سمـف،)

(، سمـؾ يتٖمـػم زمحقـٌ ٓ يسـؿك مـوء(،وهق ُم٤م يًٛمك سم٤مًمتٖمػم اًمٗم٤مطمش، )سمغغمًا ىمثغماً )

(، ىمـ٤مل اًمٕمالُمـ٦م همـال سمصـح ايمطفـورة زمـف أيضـوً اؾمٛمف ومٞمًٛمك قمـػمًا أو ىمٝمـقة ُمـثاًل.. )

أي: ُمــ أىمًـ٤مم  -قمٌداهلل سمـ الًلم سمٚمٗم٘مٞمف ذم يمت٤مسمف ))يمٗم٤مي٦م اًمراهم٥م((: ))اًمثـ٤مين: 

ُم٤م اؾمتٕمٛمؾ ُمـ اعم٤مء اعمٓمٚمؼ ذم ومرض يم٤مًمٖمًٚم٦م إومم ُمــ أقمْمـ٤مء اًمقوـقء،  –ه اعمٞم٤م

 –وإومم ُِمـ هُمًٍؾ قمــ ضمٜم٤مسمـ٦م أو ظمٌـ٨م، ومٝمـذا ـمـ٤مهر سمنمــمف همـػم ُمٓمٝمـر ًمٖمـػمه 

وىمقًمف سمنمـمف: اًمْمٛمػم ومٞمف قم٤مئد قمـغم اعمـ٤مء اعمزيـؾ ًمٚمٜمج٤مؾمـ٦م، وذـمـف: أن ٓ يتٖمـػم 

 يتنمسمف   ُم٤م اقمت٤ٌمر   اعم٤مء سمٕمد وزن   يزيد  ٓ حمؾ اًمٜمج٤مؾم٦م، وأن  قمـ  آٟمٗمّم٤مل  سمٕمد 
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  -اًمثقب، وأن يٓمٝمر اعمحؾ، وإٓ.. ص٤مر اعم٤مء ٟمج٤ًًم، وهذه شمًـٛمك ُمًـ٠مًم٦م اًمٖمًـ٤مًم٦م 

 ٓ سم٠مرسمٕم٦م ذوط:ويًٛمك اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ، وٓ حيٙمؿ سم٤مؾمتٕمامًمف إ

أن يٜمٗمّمؾ قمـ اعمحؾ اعمٖمًـقل وًمـق طمٙمـاًم، يمـ٠من ضمـ٤موز ُمٜمٙمـ٥م اعمتقوـئ أو 

 ريمٌتف، ومام دام ُمؽمددًا قمغم اًمٕمْمق ومٝمق ـمٝمقر قمغم إصح.

وأن يرشمٗمع سمف الـدث وٟمحـقه، وم٤معمًـتٕمٛمؾ ذم ٟمٗمـؾ اًمٓمٝمـ٤مرة يم٤مًمٖمًـٚم٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م 

 واًمث٤مًمث٦م واًمقوقء اعمجدد وآهم٤ًمل اعمًٜمقٟم٦م ـمٝمقر ذم إصح.

أن يٜمقي سمف رومع الدث أو ٟمحقه ُمــ اًمٙمٞمٗمٞمـ٤مت أشمٞمـ٦م ذم حمٚمٝمـ٤م، وًمـق يمـ٤من و

اًمٜم٤موي صٌٞم٤ًم أو ُمـ ـُمْٝمر ُمـ مل يٛمٞمز ًمٓمقاف ب: ٕٟمف أزال ُم٤مٟمٕم٤ًم، أو يمـ٤من طمٜمٗمٞمـ٤ًم ذم 

وٓ قمـؼمة سمٕم٘مٞمـدشمٜم٤م إذ ٓ  –أي: الٜمٗمـل  –إصح، أو مل يٜمِق: ٕٟمف أزال ُم٤مٟمٕم٤ًم قمٜمـده 

 خالومف ذم آىمتداء: ٓؿمؽماط اًمراسمٓم٦م ومٞمف(( اهـ.سم –أي: ذم اًمٓمٝم٤مرة  –راسمٓم٦م هٜم٤م 

واًمذي ي٘مع ذم اعم٤مء إُم٤م ـم٤مهر، وإُم٤م ٟمجس أو ُمتـٜمجس، ومـ٤مًمٜمجس.. ؾمـٞم٠ميت إن 

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم الدي٨م قمـ طمٙمٛمف، أُم٤م اًمٓم٤مهر.. ومٞمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: جم٤مور، خم٤مًمط.

 حكم المجاور:

اعمـ٤مء، وذًمـؽ يمٕمـقد اعمج٤مور: هق ُم٤م يتٛمّٞمز ًمٚمٜم٤مفمر، أو هق ُم٤م يٛمٙمـ ومّمٚمف قمــ 

 وذهـ.

 وطمٙمؿ اعمج٤موز: أٟمف ٓ يي ُمٓمٚم٘م٤ًم ُم٤مدام أٟمف ـم٤مهر. 

 حكم المخالط:

 واعمخ٤مًمط: هق ُم٤م ٓ يتٛمّٞمز ًمٚمٜم٤مفمر ذم اعم٤مء، أو هق ُم٤م ٓ يٛمٙمـ ومّمٚمف قمـ اعم٤مء.

                                                 

 (.111-99يمٗم٤مي٦م اًمراهم٥م ) (1)
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 وطمٙمؿ اعمخ٤مًمط اًمٓم٤مهر:

    أٟمف إن همػّم اعم٤مء شمٖمـػمًا وم٤مطمِمـ٤ًم سمحٞمـ٨م يًـٚم٥م اؾمـؿ اعمـ٤مء.. ّض، ومل شمّمـح

 اًمٓمٝم٤مرة سمف.

    وم٢من مل يٖمـػم، أو همـػّم شمٖمـػّمًا يًـػمًا سمحٞمـ٨م ٓ يًـٚم٥م اًمتٖمـػم اؾمـؿ اعمـ٤مء.. مل

 يي، وشمّمح اًمٓمٝم٤مرة سمف.

ذي ذم ُم٘مر وممر اعم٤مء ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ذم اعمخ٤مًمط ُم٤م ٓ يًتٖمٜمل اعم٤مء قمٜمف، يم٤مًم

 يم٤مًمٙمؼمي٧م، وم٢مٟمف ٓ يي اًمتٖمػم سمف: ٕن اعم٤مء ٓ يًتٖمٜمل قمٜمف.

ويمذا ٓ يي اًمتٖمػم سمٛمٙم٨م أو شمراب، إٓ إن يم٤من اًمؽماب يمثػم ضمدًا سمحٞمـ٨م ٓ 

 يٛمٙمـ اًمٓمٝم٤مرة ُمٕمف.

وٓ يي ذم اًمٓمٝم٤مرة سم٤معم٤مء ُمتٖمػم سمٛمٙم٨م سمتثٚمٞم٨م  ىم٤مل ذم ))ُمٖمٜمل اعمحت٤مج((: ))

وـملم وـمحٚم٥م سمْمؿ اًمٓم٤مء وسمْمؿ اًمالم  ،وإن ومحش اًمتٖمػم ،ُمٞمٛمف ُمع إؾمٙم٤من يم٤مومف

وُمـ٤م ذم ُم٘مـره وممـره يمٙمؼميـ٧م ، رء أظمي يٕمٚمـق اعمـ٤مء ُمــ ـمـقل اعمٙمـ٨م :وومتحٝم٤م

 (( اهـ.ًمتٕمذر صقن اعم٤مء قمـ ذًمؽ :وزرٟمٞمخ وٟمقرة

  :فائدة 

قملم ومٞمف خم٤مًمٓم٦م ومل  اٟمٗمّم٤ململ يي إن مل يٕمٚمؿ  ..إذا أهمكم ذم اعم٤مء ٟمحق سمر أو متر

ّٓ   ،ظمر يم٤معمرىم٦مآإمم طمد حيدث ًمف اؾمؿ يّمؾ  وًمق ؿمؽ ذم رء أخم٤مًمط  ،ض  ..وإ

 .((سمنمى اًمٙمريؿ))يم٤من ًمف طمٙمؿ اعمج٤مور ، يمام ذم  ..هق أم جم٤مور

                                                 

 (.1/31ت٤مج )ُمٖمٜمك اعمح (1)

 .(74)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (2)
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 التغيير التقديري:

ذم اعم٤مء  وم٢من يم٤من اًمقاىمع ،رُ د  ٘مَ وم٢مٟمف يُ  ..ع ذم اعم٤مء خم٤مًمط ُمٜم٘مٓمع اًمّمٗم٤متإذا وىم

وهل رائح٦م اًمالذن  ،ىمّدر سم٠موؾمط اًمّمٗم٤مت ..رء ـم٤مهر يمامء ورد ُمٜم٘مٓمع اًمرائح٦م

وـمٕمؿ اًمرُم٤من وًمقن اًمٕمّمػم، سمٛمٕمٜمك أن ي٘مدر ًمق وىمع ذم اعم٤مء ٟمٗمس اعم٘مدار ُمـ يمؾ 

 ..ّمؾ اًمتٖمػم اًمٗم٤مطمش سمقاطمد ُمٜمٝمامومٛمتك طم ؟واطمد مم٤م ذيمر هؾ حيّمؾ اًمتٖمػم أم ٓ

أُم٤م إذا وىمع ذم اعم٤مء رء ٟمجس  وإن يم٤من اًمتٖمٞمػم ًمٞمس سمٗم٤مطمش.. مل يي، ض،

وهل ريح اعمًؽ وـمٕمؿ اخلؾ  ،ىمدر سم٠مؿمد اًمّمٗم٤مت ..ُمٜم٘مٓمع اًمّمٗم٤مت يمٌقل ُمثال

ّض، وًمق وىمع ذم اعم٤مء  ..ومٛمتك طمّمؾ اًمتٖمػم سم٠مي واطمد ُمٜمٝم٤م وًمق يًػماً  ،وًمقن الؼم

ح  ىمّدرت اًمّمٗم٤مت ..اًمّمٗم٤مت رء ُمٜم٘مٓمع سمٕمض اعمقضمقدة و اعمٗم٘مقدة، ًمٙمـ رضم 

ر.   يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اعمقضمقد ٓ ي٘مد 

 مسألة نية اإلغتراف:

ًمق أدظمؾ اعمتقوئ يده ذم اإلٟمـ٤مء سمٕمـد آٟمتٝمـ٤مء ُمــ همًـؾ وضمٝمـف يمـ٠من همًـٚمف 

صمالث ُمرات، أو ُمرة واطمدة وأراد آىمتّم٤مر قمٚمٞمٝم٤م، أو أدظمؾ اجلٜم٥م أي  قمْمٍق ُمـ 

قمْم٤مء سمدٟمف سمٕمد ٟمٞم٦م رومع اجلٜم٤مسمـ٦م ذم ُمـ٤مء دون اًم٘مٚمتـلم أيت سمٞم٤مهنـ٤م.. اؿمـؽمط ذم يمـؾ أ

ذًمؽ أن يٜمقي آهمؽماف، وم٢من مل يٜمِق آهمؽماف.. صـ٤مر اعمـ٤مء اًمٌـ٤مىمل ُمًـتٕمٛماًل سمٕمـد 

اٟمٗمّمــ٤مًمف قمـــ اًمٕمْمــق، أو سمٕمــد اٟمٗمّمــ٤مل اًمٕمْمــق قمٜمــف،  أُمــ٤م إذا مل يٜمٗمّمــؾ اعمــ٤مء قمـــ 

٦م أو طمٙمـاًم، يمـ٠من يتجـ٤موز ُمـ٤مء همًـؾ اًمٕمْمق.. ومٚمٞمس سمٛمًتٕمٛمؾ طمتك يٜمٗمّمؾ طم٘مٞم٘م

 اًمٞمد ذم اًمقوقء اعمروم٘ملم، وًمذًمؽ ًمق دطمؾ ضمٜم٥م ذم ُم٤مء ىمٚمٞمؾ وٟمقى رومع اجلٜم٤مسم٦م، 

                                                 

 .(73)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  ((1
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ارشمٗمع طمدصمـف، وصـ٤مر اعمـ٤مء ومل يٜمٗمّمؾ قمـ اعم٤مء، واٟمٖمٛمس ومٞمف طمتك قمؿ مجٞمع سمدٟمف.. 

ُمًتٕمٛماًل سمٕمد اٟمٗمّم٤مًمف قمٜمف، وًمف إن أطمدث وهق ذم اعم٤مء أن يرومع طمدصم٤ًم ُمتجددًا ـمرأ 

قمٚمٞمف سمنمـط أن يٙمـقن سمـ٤مٟٓمٖمامس ٓ سمـ٤مٓهمؽماف: ٕٟمـف ًمـق اهمـؽمف ؾمٞمٜمٗمّمـؾ اعمـ٤مء 

 ويٙمقن ُمًتٕمٛماًل.

وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر  سمٜمٞم٦م آهمـؽماف طمتـك ذم همًـؾ اًمٞمـديـ سم٤مًمّمـ٥م: ٕن 

ده قمْمق ُمًت٘مؾ، ومٚمق ووع يديف حت٧م اعم٤مء.. وم٢من اعم٤مء اًمـذي قمـغم اًمٞمـدي يمؾ يد قمٜم

اًمٞمٛمٜمك ؾمٞمٜمت٘مؾ إمم اًمٞمد اًمٞمنى وؾمٞمٙمقن ُمًتٕمٛماًل، ومال جيقز همًـؾ اًمًـ٤مقمد هبـذا 

اعم٤مء، سمؾ يتٕملم ُم٤مء ضمديد، وٓ خيٗمك ُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمتِمديد، وظم٤مًمٗمف اًمِمٞمخ اًمرُمكم 

 ذم ذًمؽ ومجٕمؾ اًمٞمديـ قمْمقًا واطمدًا.

ؾ اًمِمخص يده ىمٌؾ إيمامل اًمقضمف.. ومال حيت٤مج ًمٜمٞمـ٦م آهمـؽماف ٕن أُم٤م ًمق أدظم

 وىم٧م همًؾ اًمٞمديـ مل يدظمؾ: ًمقضمقب اًمؽمشمٞم٥م.

وًمق أدظمؾ اًمِمخص يده سمٕمد إيمامل همًؾ وضمٝمف ٕظمـذ ٟمحـق قمـقد، أو ٕظمـذ 

اعم٤مء ًمٖمًؾ اًمٕمْمق ظم٤مرج اإلٟم٤مء.. ٓ يٙمقن اعم٤مء ُمًتٕمٛماًل: ٕن هذا هق ُمرادهؿ سمٜمٞم٦م 

ىمــ٤مل اًمٕمالُمــ٦م اًمِمــ٤مـمري ذم  همًــؾ اًمٕمْمــق ذم اعمــ٤مء. آهمــؽماف، وهــق قمــدم ٟمٞمــ٦م

طم٤مؿمٞمتف قمغم ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ((: ))ىمقًمف: )ٟمٞم٦م آهمـؽماف(، ًمـٞمس اعمـراد هبـ٤م يمـام 

ىم٤مل اسمـ طمجر اًمتٚمٗمظ سمٜمقي٧م آهمؽماف، وإٟمام طم٘مٞم٘متٝم٤م يمام ىم٤مًمف اًمزريمٌم: ان يْمـع 

 داظمٚمف، ىم٤مل   همًٚمٝم٤م  سم٘مّمد  ٓ ظم٤مرج اإلٟم٤مء   سمف ٟم٘مؾ اعم٤مء واًمٖمًؾ   سم٘مّمد إٟم٤مء   يده

                                                 

 (.77اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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 .......................................... سيذس  ٚقٛع ٜٚتٓذظ اغيا٤ إٕ نإ ق٬ًّٝ
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اًمٙمردي: وفم٤مهٌر أن ايمثر اًمٜم٤مس طمتك اًمٕمقام إٟمام ي٘مّمدون سم٢مظمراج اعمـ٤مء ُمــ اإلٟمـ٤مء 

ــ٦م  ــ٦م ٟمٞم ــق طم٘مٞم٘م ــذا ه ــف، وه ــٚمٝم٤م داظمٚم ــف، وٓ ي٘مّمــدون همً ــدهيؿ ظم٤مرضم ــؾ أي همً

 اف(( اهـ.آهمؽم

 اسمــ اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ٟمٞم٦م آهمؽماف وٟمٔمؿوىم٤مل ذم ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ((: ))

 اعم٘مري اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم وضمقهب٤م وم٘م٤مل:

 اًمٔمـــــراف  ة٘مــــ٤مثأوضمــــ٥م مجٝمـــــقر اًم

        

 قمٜمــــــد اًمتقوـــــئ ٟمٞمـــــ٦م آهمـــــؽماف

 

 

  

 

 

 ٚمٖمٝمـــ٤م  ُمــــ سمٕمـــد همًـــؾ اًمقضمـــف ُمــــ يُ 

       

ــــــتٕمٛمالً  ـــــــ٤مؤه ُمً ــــــ٤مخلالف ومٛمــ  سم

 

  

 

 

ـــد اًمًـــالم     وواومـــؼ ــــ قمٌ  اًمِمـــ٤مر اسم

     

 ذم شمريمٝمـــــ٤م واًمٌٖمـــــقي ذو اًمٕمٗمـــــ٤مف

  

 

 واسمـــــ اًمٕمجٞمــــؾ الــــؼم أومتــــك قمــــغم      

    

ـــــ٤مف  ـــــقاه يم ـــــؼم ومت ــــــ٤مهل٤م وال  إمهـ

 

 

واظمت٤مره اًمــٖمزازم واعمّزضمد وىم٤مل أسمق خمرُمف: ومال يِمدد اًمٕمـ٤ممل قمـغم اًمٕمـ٤مُمل سمـؾ 

  (( يٗمتٞمف سمٕمدم وضمقهب٤م.

أي: ٟمٞم٦م  –))وأومتك سمٕمْمٝمؿ أهن٤م ٓ دم٥م وىم٤مل ذم ))يمٗم٤مي٦م اًمراهم٥م((: 

أي: ٓ حُيٙمؿ سم٤مؾمتٕمامل اعم٤مء إذا وم٘مدت: ٕٟمف مل يِمتٝمر قمـ اًمًٚمػ  –آهمؽماف 

شمًٝمٞماًل قمغم اًمٜم٤مس، وىمد طمٙمل أٟمف  –هبذا اًم٘مقل  –إًمزاُمٝم٤م اًمٕم٤مُمل، ومٞمٜمٌٖمل أن ي٘م٤مل 

 وهق اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل. إرسمٕم٦م(( اهـ،  -إئٛم٦م  –ُمذه٥م ًمٌٕمض 

 وومقع   زمؿجرديمثرت ) وإن   اعم٤مئٕم٤مت  ُمـ  ( وهمػمهايمؼؾقؾ  اظموء  ـجسويت)

                                                 

 (1/219طم٤مؿمٞم٦م سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)

 (.1/211اٟمٔمر: سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (2)

 (.111يمٗم٤مي٦م اًمراهم٥م ) (3)
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مل ٜتٓذظ بٛقدٛع ايٓذاضد١ إ٫    ..ايٓذاض١ ؾٝ٘ ٚإٕ مل ٜتػري, ٚإٕ نإ نجريّا

  ٘ ٚايكًٝدٌ: ٖدٛ َدا  ٕٚ ايكًدتري, ٚايهدجري: قًتدإ       ، إذا تػري رعُ٘ أٚ يْٛد٘ أٚ زحيد

    ٕ ٚايسردٌ   ,زرد٬ تسضيٝداّ   ؾأنجس, ٚقدز ايكًتري بدايٛشٕ عيطدُا١٥ ٚاثٓدإ ٚضدتٛ

 .................................... اثٓتا عػس٠ أٚق١ٝ. ٚقدزُٖا با٭زراٍ ايبٓدز١ٜ
 اًمنمح  

(: وذًمؽ عمٗمٝمقم ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف ايمـجوؽمي همقف وإن ؽمؾؿ يتغغم

ــٚمؿ: )) ــلْمِ وؾم َت ــ٤مُء ىُمٚم  ــ٤مَن اعْمَ ــ٨َم  ..إَِذا يَم ٌَ ــْؾ اخْلَ ِٛم ــق داود، مَلْ حَيْ ــف أمحــد، وأسم (( أظمرضم

واًمؽمُمذي، واسمـ ُم٤مضمـف، واًمٜمًـ٤مئل، ومٛمٗمٝمقُمـف: أٟمـف إن يمـ٤من دون اًم٘مٚمتـلم.. حيٛمـؾ 

 اخل٨ٌم.

وضمٕمؾ اًمِم٤مرع طمٙمـؿ اعم٤مئٕمـ٤مت وإن يمثـرت يمحٙمـؿ اعمـ٤مء اًم٘مٚمٞمـؾ، ومل جيٕمٚمٝمـ٤م 

يمحٙمؿ اعم٤مء اًمٙمثػم: ًمـ طمٗمظ يمثػم اعم٤مئع يِمؼ، سمخالف طمٗمظ يمثػم اعمـ٤مء، وٕن اعمـ٤مء 

 متٜمع اٟمتِم٤مر اًمٜمج٤مؾم٦م. ىمقي وسمف ظم٤مصٞم٦م

إٓ ( ومٞمف،  )وومقع ايمـجوؽمي( سمٛمجرد )ىمثغمًا.. ل سمـجس( اعم٤مء )إن ىمون( أُم٤م )و)

( وًمـق شمٖمـػمًا يًـػمًا، وُمٝمـام يمـ٤من اعمٖمـػم خم٤مًمٓمـ٤ًم أو إذا سمغغم ؿمعؿف، أو يمقكـف، أو ر ـف

 جم٤مورًا، طمًٞم٤ًم او ُمٕمٜمقي٤ًم.

 الماء القليل والكثير:

( واًم٘مٚمت٤من: هـل اجلرشمـ٤من وايمؽثغم: ومؾتون هملىمثر وايمؼؾقؾ هق: مو دون ايمؼؾتكم،)

وومــدر اًمٕمٔمٞمٛمتــ٤من، وؾمــٛمٞم٧م ىمٚمــ٦م: ٕن اًمرضمــؾ ي٘مٚمٝمــ٤م، أي: حيٛمٚمٝمــ٤م قمــغم فمٝمــره، )

ــوً  ــون وؽمــتقن رؿمــاًل سمريؿق ــويمقزن: مخســامئي واشمـ ــكم زم ــريؿ، ايمؼؾت ــد شم ــقزن سمٚم ( أي: سم

 ( أي: زموٕرؿمول: ايمبـدريي( أي: اًم٘مٚمتلم )وايمرؿمؾ اشمـو فمممة أوومقي، وومدرهو)

                                                 

 (.1/35اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (1)
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ُا١٥ ٚاثٓإ ٚعػسٕٚ زر٬ إ٫ مثٓا   ٭ٕ ايسرٌ ايبٓدزٟ ضت عػس٠ أٚق١ٝ, أزبع

 ّاٚقدزُٖا باغيطاس١ ؼي احملٌ اغيسبل ذزاع ٚزبل ر٫ٛ َٚجًٗا عسقا َٚجًٗا عُك
 اًمنمح  

أرزمعامئي واشمـون وفمممـون رؿمـاًل إٓ شمؿــن ٕن ايمرؿمـؾ ايمبــدري: ؽمـً اًم٤ًمطمٚمٞم٦م: )

ًـامئ٦م واصمٜمـ٤من وؾمـتقن رـمـاًل شمريٛمٞمـ٤ًم ذم اصمٜمـل (، وقمغم هذا ًمـق فمرسمٜمـ٤م مخفمممة أوومقي

 6744=12×562قمنمة أوىمٞم٦م.. يٙمقن اًمٜم٤مشم٩م: 

أوىمٞمـــــ٦م.. يٙمـــــقن اًمٜمـــــ٤مشم٩م:  16رـمـــــاًل سمٜمـــــدري٤ًم ذم  422وًمـــــق ضسمٜمـــــ٤م 

 ، وُمع إظمراج صمٛمـ رـمؾ.. ؾمٞمٙمقن ُم٘م٤مرسم٤ًم.6752=16×422

( أي: زموظمسوضمي دم اظمرزمع: ذراع ورزمع ؿمـقًٓ، ومثؾفـو( أي: اًم٘مٚمتلم )وومدرَهو)

( سمذراع اًمٞمد اعمٕمتدًم٦م، وُم٘مـداره٤م ذم فمؿؼوً ( ذراع ورسمع )فمرضًو، ومثؾفوراع ورسمع )ذ

اعمدور: ذراع قمرو٤ًم سمذراع اًمٞمـد اعمٕمتدًمـ٦م، وذراقمـ٤من وٟمّمـػ قمٛم٘مـ٤ًم سمـذراع اًمٜمجـ٤مر 

  سم٤مًمٜمقن، وىمٞمؾ: اًمتج٤مر سم٤مًمت٤مء، وهق ذراع ورسمع سمٞمد ُمٕمتدًم٦م، وىمٞمؾ: ذراع وٟمّمػ.

يمر سمٕمْمٝمؿ: أهن٤م ذراقم٤من ـمقًٓ ذم دور ذراع ىم٤مل ذم ))سمداي٦م اعمحت٤مج((: ))وذ  

 ذم ُمدور يمٌئٍر، واعمراد: ذراع أدُمل، وـمقًمف ؿمؼمان شم٘مري٤ًٌم(( اهـ.

وىمــدر اًم٘مٚمتــلم ذم اعمثٚمــ٨م: ذراع وٟمّمــػ ـمــقًٓ، وُمثٚمٝمــ٤م قمروــ٤ًم، وهــق أي: 

 اًمٕمرض ُم٤م سملم اًمريمٜملم وذراقم٤من قمٛم٘م٤ًم، يمؾ ذًمؽ سمذراع أدُمل.

 

 

                                                 

 (.1/27اٟمٔمر: القار اعمدٟمٞم٦م ) (1)

 (.1/112سمداي٦م اعمحت٤مج ) (2)

 (.111اٟمٔمر: يمٗم٤مي٦م اًمراهم٥م ) (3)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

 :فائدة 

اًم٘مٚمت٤من: مخًامئ٦م رـمؾ سمٖمداد شم٘مري٤ًٌم، وىمد ورد قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل 

َتلْمِ قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  إَِذا سَمَٚمَغ اعْم٤َمُء ىُمٚم 

ءٌ  ..َهَجرِ  لِ اَل ٘مِ سمِ  ُف َرْ ًْ ْ ُيٜمَجِّ (( أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده، وهجر سمٗمتح اهل٤مء مَل

 ويمنه٤م: ىمري٦م سم٘مرب اعمديٜم٦م اعمٜمقرة دُمٚم٥م ُمٜمٝم٤مل اًم٘مالل.

ُع ىمرسمتلم  ًَ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: ىم٤مل اسمـ ضمري٩م: رأي٧م ىمالل هجر، واًم٘مٚم٦م شَم

وضمٕمؾ اًمٌمَء ٟمّمٗم٤ًم: ٕٟمف أو ىمرسمتلم وؿمٞمئ٤ًم، وم٤مطمت٤مط اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف 

ُع صمالث ىمرب إٓ ؿمٞمئ٤ًم، وم٢مٟمف قم٤مدة أهؾ اًمٚم٤ًمن. ًَ  ًمق يم٤من ومقق اًمٜمّمػ.. ًم٘م٤مل: شَم

واًم٘مرسم٦م ٓ شمزيد ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم ُم٤مئ٦م رـمؾ، وطمٞمٜمئٍذ: ومجٛمٚم٦م ذًمؽ مخس ىمرب، 

 وهل مخًامئ٦م رـمؾ سم٤مًمٕمراىمل.

قل وىمدرمه٤م سم٤مًمدُمِم٘مل: ُم٤مئ٦م رـمؾ وصمامٟمٞم٦م أرـم٤مل وصمٚم٨م رـمؾ، شمٗمريٕم٤ًم قمغم ىم

 وهلذا ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: اإلُم٤مم اًمراومٕمل: إن رـمؾ سمٖمداد ُم٤مئ٦م وصمالصمقن درمه٤م،

َُمِمـــــــِ٘ملِّ ِهَٞمـــــــفْ   سم٤مًمدِّ
َتـــــــلْمِ  أو ىُمٚم 

  

 

ــــفْ   ــــَد ُِمَٞم ــــ٧م سَمٕم ــــ٤مٍل َأشَم ــــاَمُن َأرـم  صَم

 

 

أُم٤م قمغم ُم٤م صححف اإلُم٤مم اًمٜمقوي أن رـمؾ سمٖمداد: ُمئ٦م درهؿ وصمامٟمٞم٦م 

ت٤من اًمدُمِم٘مٞم٦م: ُمئ٦م وؾمٌٕم٦م أرـم٤مل وقمنمون درمه٤ًم وأرسمٕم٦م أؾم٤ٌمع درهؿ.. وم٤مًم٘مٚم

  وؾُمٌع اًمرـمؾ.

 وهؾ يمؾ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٘مري٥م أو اًمتحديد؟

                                                 

 (.58اٟمٔمر: يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر ) (1)

 (.1/112اٟمٔمر: سمداي٦م اعمحت٤مج ) (2)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

: أٟمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٘مري٥م، ومٕمغم هذا إصح ٓ يي ٟم٘مّم٤من ىمدر ٓ إصح

 ر سمٜم٘مّمف يتٗم٤موت ذم اًمتٖمػم سم٘مدر اعمٖمػمات.ئمٝم

 مثاله:

ووٕمٜم٤م ىمدر رـمؾ ُمـ اعمٖمػمات ذم مخًامئ٦م واصمٜملم وؾمتلم رـمؾ ُمـ اعم٤مء.. ومام 

 أصمرت.

وٟم٘مّمٜم٤م ُمـ مخًامئ٦م واصمٜملم وؾمتلم رـمؾ ُمـ اعم٤مء رـمٚملم ُمثاًل، وووٕمٜم٤م ىمدر 

أي: أٟمف رـمؾ ُمـ اعمٖمػمات.. ومام شم٠مصمرت، ومٝمذا اًمٜم٘مّم٤من ٓ ي١مصمر ًمق طمّمؾ ًمٚم٘مٚمتلم، 

 ًمق ٟم٘مص ُمـ اًم٘مٚمتلم رـمالن.. مل يي.

ومٚمق ووٕمٜم٤م ىمدر رـمؾ ُمـ اعمٖمػمات ذم مخًامئ٦م واصمٜملم وؾمتلم إٓ مخ٦ًم أرـم٤مل 

 ُمثاًل، وم٠مصمر.. ىمٚمٜم٤م هذا اًمٜم٘مص وهق اخلٛم٦ًم إرـم٤مل ي١مصمر ٟم٘مّمف ذم اًم٘مٚمتلم.

وهذا هق اًمذي صححف اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ))اًمتح٘مٞمؼ((، وضمزم سمف  اإلُم٤مم 

 قمتٛمده إذرقمل وهمػمه.اًمراومٕمل، وا

واًمذي اقمتٛمده اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ))اًمروو٦م((، وصّقسمف إؾمٜمقي: أٟمف ٓ 

 يي ٟم٘مّم٤من رـمٚملم وم٠مىمؾ.

ويٛمٙمـ اجلٛمع سملم اًم٘مقًملم سم٠من ي٘م٤مل: إن زاد اًمٜم٘مص قمغم اًمرـمٚملم.. ض، 

وإٓ.. ومال. ىم٤مل اًم٘مٚمٞمقيب: ))وىمد اظمتؼم أهؾ اخلؼمة ذًمؽ، ومقضمدوا أن اًمتٗم٤موت 

د اًمٜم٘مص قمغم اًمرـمٚملم، ومحٙمٛمقا سمف، ومال ي٘م٤مل: أن ذًمؽ ُمـ اًمتحديد، ئمٝمر إذا زا

 ومت٠مُمؾ(( اهـ.

                                                 

 (.1/27طم٤مؿمٞم٦م اًم٘مٚمٞمقيب قمغم اعمٜمٝم٤مج ) (1)
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 :قاٍ بعكِٗ , َٚكدازُٖا بايتٓو عػس تٓو 

 ٚايكًتدددددددإ عػددددددددس٠ َدددددددٔ ايتٓدددددددو 

 

 نُا أت٢ ذبسٜسٙ َٔ غري غو

  اًمنمح  

 :مسألة 

 ىم٤مل ذم ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ((: ))أومتك اًمٕمالُم٦م داود طمجر اًمزسمٞمدي سم٠مٟمف ًمق

اظمتٚمٗم٧م اًم٘مٚمت٤من وزٟم٤ًم وُم٤ًمطم٦م.. ان آقمت٤ٌمر سم٤معم٤ًمطم٦م: إذ هل ىمْمٞم٦م اًمت٘مدير ذم 

الدي٨م سم٘مالل هجر، وي١ميده ذيمرهؿ اًمت٘مري٥م ذم اًمقزن دوهنام، ومدل قمغم أن 

 يمّم٤مع اًمٗمٓمرة وهمػمه(( اهـ. –أي: ًمالطمتٞم٤مط  –شم٘مديرهؿ سم٤مًمقزن آطمتٞم٤مط 

 زمعضفؿ: زمويمتـؽ: فممم سمـؽ. ومول( أي: اًم٘مٚمتلم )ومؼدارَهو)

ـــــؽ ــــــ ايمتـ ــــــرة م ـــــون فمر  وايمؼؾت

 

 (ىمــام أسمــك حتريــره مـــ نمــغم ؾمــؽ

٤مًمٕمؼمة ذم اعم٤مء اجل٤مري سمٙمؾ ضمريف، ومٙمؾ ضمريف وطمٙمؿ اعم٤مء اجل٤مري يم٤مًمرايمد وم 

وم٢من اعم٤مء اًمذي ىمٌؾ اًمٜمج٤مؾم٦م  ..هل٤م طمٙمؿ ُمًت٘مؾ ومٚمق وضمدت ٟمج٤مؾم٦م ذم ممر اعم٤مء

أو  ،ىمٚمٞمٚم٦م ٦مريواًمذي سمٕمده٤م ي٠مظمذ طمٙمٛمف ُمـ طمٞم٨م أٟمف ٟمجس إذا يم٤مٟم٧م اجل ،ـم٤مهر

ذم ))اعمجٛمقع((: اًمدومٕم٦م سملم طم٤مومتل يمام ٦م واجلري ،ـمٝمقر إذا يم٤مٟم٧م يمٌػمة ومل شمتٖمػم

  اًمٜمٝمر قمرو٤ًم، واعمراد هب٤م ُم٤م يرشمٗمع ُمـ اعم٤مء قمٜمد متقضمف، أي حت٘مٞم٘م٤ًم أو شم٘مديرًا.

 :فائدة 

إذا مُجع اعمًتٕمٛمؾ ومٌٚمغ ىمٚمتلم.. ص٤مر ـمٝمقرًا، ويمذا اعم٤مء اعمتٜمجس إذا مُجع ومٌٚمغ 

ىمٚمتلم.. ص٤مر ـمٝمقرًا إن مل يقضمد سمف شمٖمػٌم، وم٢من وضمد سمف شمٖمػم.. ومٝمق سم٤مٍق قمغم شمٜمجًف، 

 ومٓمٝمقر  ..ومٌٚمغ ىمٚمتلم ،قمغم اجلديد ىم٤مل ذم ))ُمٖمٜمل اعمحت٤مج((: ))وم٢من مُجع اعمًتٕمٛمؾ

                                                 

 (.1/214سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)

 .(1/32)، وإقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم (1/39)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (2)
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ذم إصح : ٕن اًمٜمج٤مؾم٦م أؿمد ُمـ آؾمتٕمامل، واعم٤مء اعمتٜمجس ًمق مجع طمتك سمٚمغ 

 .(( اهـىمٓمٕم٤م، وم٤معمًتٕمٛمؾ أوممص٤مر ـمٝمقرا ..ىمٚمتلم: أي وٓ شمٖمػم سمف

وًمق ٟمج٤ًًم   -أي: اًم٘مٚمتلم  –وىم٤مل ذم ))سمداي٦م اعمحت٤مج((: ))وم٢من سمٚمٖمٝمام 

 (( اهـ.وُمًتٕمٛماًل وٓ شمٖمػم.. ومٓمٝمقر: ٕن اًمٙمثرة داومٕم٦م ًمٚمٜمج٤مؾم٦م

 :مسألة زوال التغيير 

 وإذا زال اًمتٖمٞمػم.. ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:

أن يزول اًمتٖمػم سمٜمٗمًف، أي: ُمـ همػم إو٤موم٦م رء إًمٞمف همػم اعم٤مء، أُم٤م ًمق  .1

زال اًمتٖمػم سم٢مو٤موم٦م ُم٤م.. ومال يي، وإن يم٤من اعم٤مء ُمتٜمجس يمام شم٘مدم، أو يم٠من 

طمّمؾ يمؾ زال سمٓمقل اعمٙم٨م، أو أظمذ ُمٜمف ومٜم٘مص واًم٤ٌمىمل ىمٚمت٤من وم٠ميمثر، ومٚمق 

 هذا ًمٚمامء اعمتٖمػم ـمٝمر.

أن يزول سم٢مو٤موم٦م رء إًمٞمف همػم اعم٤مء، يم٠من يقوع ومٞمف ُمًؽ ومتزول  .2

اًمرائح٦م، أو زقمٗمران ومٞمزول اًمٚمقن، أو ظمؾ ومٞمزول اًمٓمٕمؿ، ومال يٓمٝمر اعم٤مء 

سمٙمؾ ذًمؽ: ًمٚمِمؽ، وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمدري هؾ أوص٤مف اًمٜمج٤مؾم٦م زاًم٧م، أو همٚم٥م 

 قمٚمٞمٝم٤م اعمٓمروح ومًؽمه٤م؟

 صمؿ قم٤مد ُمرة أظمرى.. ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:ومٚمق زال اًمتٖمػم سمٜمٗمًف 

إن قم٤مد اًمتٖمػم وقملم اًمٜمج٤مؾم٦م اًمتل همػمشمف ٓشمزال ُمقضمقدة وهل ضم٤مُمدة..  .1

 ومٛمتٜمجس.

إن قم٤مد اًمتٖمػم وقملم اًمٜمج٤مؾم٦م ىمد زاًم٧م، أو اؾمُتْٝمِٚمٙم٧م ذم اعم٤مء، أي: مل  .2

 شمٙمـ ضم٤مُمدة.. ومال يي قمقده.

                                                 
 (.1/34ج )ُمٖمٜمل اعمحت٤م (1)

 (.1/111سمداي٦م اعمحت٤مج ) (2)
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 ىْاقض الْضْٛ

ٚاسد َٓٗا أزبع١ أٟ ا٭َٛز اييت ٜباٌ ايٛق٤ٛ بٛدٛ   ,ْٛاقض ايٛق٤ٛ 

خسٚز غ٤ٞ َٔ أسد ايطبًٝري د أٟ ايكبٌ ٚايدبس د ضٛا٤ نإ  "ا٭ٍٚ , أغٝا٤

اشبازز َعتا ا نايبٍٛ ٚايػا٥ؽي ٚايسٜح, أٚ غري َعتا ا ناسبؿا٠ ٚايدٚ ٠ 

 ايٛق٤ٛ, ........................................ ٚعبُٖٛا   إ٫ اغيين ؾإْ٘ ٫ ٜٓكض
 اًمنمح  

 

 ضْٛىْاقض الْ

 واًمٜمقاىمض: مجع ٟم٤مىمض، وهق زوال اًمٌمء ُمـ أصٚمف.

 واصٓمالطم٤ًم: هل إؾم٤ٌمب اًمتل يٜمتٝمل هب٤م اًمقوقء.

( كقاومض ايمقضقء: أي: إمقر ايمتل يبطؾ ايمقضقء زمقصمقد وضمد مـفو)و

( سمٞم٘ملم طمروج رء( ُمٜمٝم٤م: )أرزمعي أؾمقوء: إولوم٘مط، ومال يِمؽمط طمّمقل اًمٙمؾ: )

(: اًمٓمري٘ملم، ومه٤م أي –أضمد ايمسبقؾكم  مـٓ سمِمؽ: إذ ٓ قمؼمة سم٤مًمِمؽ هٜم٤م، )

( يم٤من ايمؼبؾ أو ايمدزمر، ؽمقاء ىمون اخلورج معتودًا ىمويمبقل وايمغوئط وايمريح، أو)

( ُمـ يمؾ ُم٤م هق همػم ُمٕمت٤مد يم٤مًمدم نمغم معتود ىموحلصوة وايمدودة وكحقَهواخل٤مرج )

( أي: ُمٜمل همنكف ٓ يـؼض ايمقضقء إٓ اظمـليمذًمؽ، ومٙمؾ ذًمؽ ٟم٤مىمض ًمٚمقوقء )

اخل٤مرج ُمٜمف أول ُمرة، وذًمؽ يم٠من اطمتٚمؿ ُمتقوئ وهق ىم٤مقمد ممٙمـ، اًمِمخص ٟمٗمًف 

سمخالف ُم٤م إذا ظمرج ُمـ اًمِمخص ُمٜمل همػمه، يم٠من ظمرج ُمـ اعمرأة ُمٜمل زوضمٝم٤م، 

وم٢مٟمف يٜم٘مض اًمقوقء، ويمذا إذا ظمرج ُمـ اًمِمخص ُمٜمل ٟمٗمًف صمؿ أقم٤مده ومخرج ُمٜمف 

ُمرة أظمرى، وم٢مٟمف يٜم٘مض طمٞمٜمئٍذ، وم٤مًمذي ٓ يٜم٘مض اًمقوقء هق ُمٜمل اًمِمخص ٟمٗمًف 

 خل٤مرج ُمٜمف أول ُمرة، أي: مل يدظمٚمف وخيرضمف ُمرة أظمرى.ا
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 .بٌ ٜٛدب ايػطٌ 

 ............................................................. شٚاٍ ايعكٌ :ايجاْٞ 
 اًمنمح  

(: ومألٟمف أوضم٥م أقمٔمؿ إُمريـ وهق اًمٖمًؾ ايمغسؾ( اعمٜمل )زمؾ يقصمى) 

هق اًمقوقء سمٕمٛمؿ يمقٟمف ظم٤مرضم٤ًم، سمخّمقص يمقٟمف ُمٜمٞم٤ًم.. مل يقضم٥م أدوهنام و

واًم٘م٤مقمدة شم٘مقل: )ُم٤م اوضم٥م أقمٔمؿ إُمريـ سمخّمقصف.. مل يقضم٥م أدوهنام 

سمٕمٛمقُمف(، وم٤معمٜمل يدظمؾ ذم قمٛمقم يمقٟمف ظم٤مرضم٤ًم، ًمٙمـ سمخّمقص يمقٟمف ُمٜمل.. 

أوضم٥م اًمٖمًؾ، واًمٖمًؾ أقمٔمؿ، ومٚمؿ يقضم٥م إدون وهق اًمقوقء ًمٕمٛمقم يمقٟمف 

 ظم٤مرضم٤ًم.

(، واًمٕم٘مؾ: ُمٚمٙم٦م ذم اإلٟم٤ًمن ايمعؼؾزوال ( ُمـ ٟمقاىمض اًمقوقء: )ايمثوين)

صٗم٦م همريزي٦م يتٌٕمٝم٤م اًمٕمٚمؿ  :اًمٕم٘مؾ اًمٖمريزييٛمٞمز هب٤م سملم الًـ واًم٘مٌٞمح، و

وهق ُم٤م قمٚمٞمف ُمٜم٤مط اًمتٙمٚمٞمػ،  :سم٤مًميوري٤مت قمٜمد ؾمالُم٦م القاس، وهق إُم٤م وهٌل

ٕٟمف يٕم٘مؾ ص٤مطمٌف  :وهق ُم٤م يٙم٥ًم ُمـ دم٤مرب اًمزُم٤من، وؾمٛمل قم٘مالً  :أو يمًٌل

أن  :ذا ي٘م٤مل: ٓ قم٘مؾ عمرشمٙم٥م اًمٗمقاطمش، وإصحقمـ ارشمٙم٤مب اًمٗمقاطمش، وًم

وهق ُمذه٥م أصح٤مسمٜم٤م ومجٝمقر اعمتٙمٚمٛملم، وىم٤مل أصح٤مب أسمق طمٜمٞمٗم٦م  ُم٘مره اًم٘مٚم٥م،

قمٜمد  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ وأيمثر إـم٤ٌمء أٟمف ذم اًمدُم٤مغ،

َٓ َيٜمُْٔمُر إمَِم ذيمر ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) َٓ  إِن  اهللَ  ٤مُِمُٙمْؿ، َو ًَ َأضْم

ـْ َيٜمُْٔمُر إمَِم ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ َوَأقْماَمًمُِٙمؿْ  :))َواطْمُت٩م  هِبََذا اْلَِدي٨م قَمغَم َأن  ((إمَِم ُصَقِريُمْؿ َوًَمِٙم

ْأس َوومِٞمِف ظِماَلف َُمِْمُٝمقر.  َوَُمْذَه٥م َأْصَح٤مسمٜم٤َم َومَج٤َمِهػم  َٓ ذِم اًمر  اًْمَٕمْ٘مؾ ذِم اًْمَ٘مْٚم٥م 

ِٛملَم َأٟم   ْأس، اعْمَُتَٙمٚمِّ َُم٤مغ، َوىَمْد ُيَ٘م٤مل ذِم اًمر  ُف ذِم اًْمَ٘مْٚم٥م، َوىَم٤مَل َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦م: ُهَق ذِم اًمدِّ

ل  َوطَمَٙمْقا َو  ْٕ ـْ   َأْيْم٤مً   ا ـْ  اًْمَٗماَلؾِمَٗم٦م، َواًمث ٤ميِن  قَم ٌ ٤مء: ىَم٤مَل  قَم
ـَمِ ْٕ  اعْم٤َمِزِرّي: َواطْمَت٩م    ا
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ُف ذِم اًْمَ٘مْٚم٥م سمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم: ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  چ  اًْمَ٘م٤مِئُٚمقَن: سم٠َِمٟم 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  چ ، َوىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم: {٤٦}انحج:  چائ  ەئ

ُف َصغم  {٣٩}ق:  چ ٤مده ، َوهِبََذا اْلَِدي٨م، وَم٢مِٟم  ًَ د َووَم ًَ َؿ ضَمَٕمَؾ َصاَلح اجْلَ  اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

٤مده شَم٤مسمِٕم٤ًم ًمِْٚمَ٘مْٚم٥ِم،  ًَ د، وَمَٞمُٙمقن َصاَلطمف َووَم ًَ ـْ مُجَْٚم٦م اجْلَ َُم٤مغ ُِم شَم٤مسمِٕم٤ًم ًمِْٚمَ٘مْٚم٥ِم، َُمَع َأن  اًمدِّ

ُف ذِم  اًل ًمِْٚمَٕمْ٘مِؾ.  َواطْمَت٩م  اًْمَ٘م٤مِئُٚمقَن سم٠َِمٟم 
ُف ًَمْٞمَس حَمِ َُم٤مغ وَمُٕمِٚمَؿ َأٟم  َد اًمدِّ ًَ ُف إَِذا وَم َُم٤مغ سم٠َِمٟم   اًمدِّ

٦م هَلُْؿ ذِم َذًمَِؽ:  َٓ طُمج  ع ذِم َزقْمٛمٝمْؿ، َو َ َُم٤مغ اًمٍم  ٤مد اًمدِّ ًَ ـْ وَم َد اًْمَٕمْ٘مؾ، َوَيُٙمقن ُِم ًَ وَم

َُم٤مغ َُمَع َأن  اًمْ  ٤مد اًمدِّ ًَ ٤مِد اًْمَٕمْ٘مؾ قِمٜمْد وَم ًَ ٌَْح٤مٟمف َوشَمَٕم٤ممَم َأضْمَرى اًْمَٕم٤مَدة سمَِٗم َن  اهللِ ؾُم
َٕمْ٘مؾ ِٕ

اك  ؿْمؽِمَ
ِٓ َٓ ؾِمٞم اَم قَمغَم ُأُصقهلْؿ ذِم ا ـْ َذًمَِؽ.  ىَم٤مَل اعْم٤َمِزِرّي:  َٓ اُِْمتِٜم٤َمع ُِم ًَمْٞمَس ومِٞمِف، َو

َُم٤مغ  ْأس َواعْمَِٕمَدة َواًمدِّ َٕمُٚمقَن سَملْم اًمر  َُم٤مغ َواًْمَ٘مْٚم٥م، َوُهْؿ جَيْ ِذي َيْذيُمُروَٟمُف سَملْم اًمدِّ اًم 

ايم٤ًم.  َواهللِ َأقْمٚمَ   ؿ .(( اهـ. اؿِْمؽِمَ

وىم٤مل ال٤مومظ اسمـ طمجر ذم )اًمٗمتح( سمٕمد أن ذيمر الدي٨م: ))ويًتدل سمف 

 چى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،قمغم أن اًمٕم٘مؾ ذم اًم٘مٚم٥م

، {٣٩}ق:  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {٤٦}انحج: 

 ره(( اهـ. ىم٤مل اعمٗمنون: أي قم٘مؾ، وقمؼم قمٜمف سم٤مًم٘مٚم٥م ٕٟمف حمؾ اؾمت٘مرا

وسمٜمحق ىمقًمف  ،وىم٤مل ذم قمٛمدة اًم٘م٤مري:)) واطمت٩م مج٤مقم٦م هبذا الدي٨م

 قمغم أن اًمٕم٘مؾ ذم اًم٘مٚم٥م ٓ ذم  {٤٦}انحج:  چەئ        ائ            ائ     ى  چ  :شمٕم٤ممم

                                                 

 (.11/21ذح اإلُم٤مم اًمٜمقوي قمغم صحٞمح اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ) (1)

 (.1/151ومتح اًم٤ٌمري )  (2)
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اًمرأس. ىمٚم٧م: ومٞمف ظمالف ُمِمٝمقر، ومٛمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واعمتٙمٚمٛملم أٟمف ذم اًم٘مٚم٥م، 

وُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ذم اًمدُم٤مغ، وطمٙمل إول قمـ 

اًمٗمالؾمٗم٦م، واًمث٤مين قمـ إـم٤ٌمء، واطمت٩م سم٠مٟمف إذا ومًد اًمدُم٤مغ ومًد اًمٕم٘مؾ، وىم٤مل اسمـ 

وُم٤م ذم اًمرأس ُمٜمف وم٢مٟمام هق قمـ  سمٓم٤مل: وذم هذا الدي٨م أن اًمٕم٘مؾ إٟمام هق ذم اًم٘مٚم٥م

اًم٘مٚم٥م، وىم٤مل اًمٜمقوي: ًمٞمس ومٞمف دًٓم٦م قمغم أن اًمٕم٘مؾ ذم اًم٘مٚم٥م، واؾمتدل سمف أيْم٤م 

قمغم أن ُمـ طمٚمػ ٓ ي٠ميمؾ لام وم٠ميمؾ ىمٚم٤ٌم.. طمٜم٨م. ىمٚم٧م: وٕصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ومٞمٝم٤م 

ٟمف ٓ أوإًمٞمف ُم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمٞمدٓين اعمروزي، وإصح  ،ىمقٓن، أطمدمه٤م: حيٜم٨م

  يًٛمك لام((اهـ. ٕٟمف ٓ :حيٜم٨م

وىم٤مل ذم دًمٞمؾ اًمٗم٤مللم:))وذم الدي٨م دًمٞمؾ قمغم أن اًمٕم٘مؾ ذم اًم٘مٚم٥م دون 

 اًمرأس، وومٞمف ظمالف، اًمراضمح ُمٜمف هذا(( اهـ. 

وىمد سمقب اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم )إدب اعمٗمرد( سم٤مسم٤م اؾمامه )سم٤مب اًمٕم٘مؾ ذم 

 :ىم٤مل ،ُمًٚمؿأظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ  :ىم٤مل ،اًم٘مٚم٥م(وومٞمف:)) طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ أسمك ُمريؿ

أظمؼمين قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ سمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمٞم٤مض سمـ ظمٚمٞمٗم٦م قمـ قمغم ريض اهلل 

وايمرأهمي دم  ،وايمرمحي دم ايمؽبد ،إن ايمعؼؾ دم ايمؼؾىقمٜمف أٟمف ؾمٛمٕمف سمّمٗملم ي٘مقل: 

 ((.وايمـػس دم ايمرئي  ،ايمطحول

  

                                                 

 (.1/411قمٛمدة اًم٘م٤مري ) (1)

 (.2/22دًمٞمؾ اًمٗم٤مللم ) (2)

 (.1/192دب اعمٗمرد )إ (3)
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 ................بّٓٛ .....................................................................
 اًمنمح  

ٕٟمف ُمٜمٌٕمف وأؾمف، ىم٤مًمف  :ؿمٕم٤مع ُمتّمؾ سم٤مًمدُم٤مغ، وهق أومْمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ ٚمٕم٘مؾوًم

ٓؾمتٚمزاُمف ًمف، وٕن اهلل شمٕم٤ممم يقصػ سم٤مًمٕمٚمؿ ٓ  :قمٙمًف اًمرُمكم: اسمـ طمجر. وىم٤مل 

 .سم٤مًمٕم٘مؾ

ىم٤مل اًمٕم٤معم٦م اًمِم٤مـمري ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ((: ))اًمٕم٘مؾ 

زول سم٤مًمًٙمر واإلهمامء، وإٟمام يٜمٖمٛمر هبام، وٓ يزيٚمف إٓ آ اجلٜمقن، اًمٖمريزي ٓ ي

سمخالف اًمٕم٘مؾ سمٛمٕمٜمك اًمتٛمٞمٞمز، وهق صٗم٦م يٛمٞمز هب٤م سملم الًـ واًم٘مٌٞمح، وم٢مٟمف يزول 

 هبام(( اهـ.

ىم٤مل ذم ))اإليٕم٤مب((: ))اظمُتِٚمػ ذم اًمٕم٘مؾ قمغم أىمقال، وم٘مٞمؾ: هق اًمٕمٚمؿ سمّمٗم٦م 

ؾ: همريزة يتٌٕمٝم٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مًميوري٤مت اًمٌمء ُمـ طمًـ وىمٌح ويمامل وٟم٘مص، وىمٞم

قمٜمد ؾمالُم٦م أٓت، وىمٞمؾ: صٗم٦م همريزي٦م خت٤مًمػ اًمٕمٚمؿ، وصححف اًمرازي، وىمٞمؾ: 

صٗم٦م أي: سمّمػمة يتٝمٞم٠م هب٤م اإلٟم٤ًمن ًمدرك اًمٜمٔمري٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وىمٞمؾ: ٟمقر ذم اًم٘مٚم٥م 

سمف يًتٕمد إلدراك إؿمٞم٤مء، وىمٞمؾ: هق قمٚمقم شمًتٗم٤مد ُمـ اًمتج٤مرب، وىمٞمؾ: ضمقهر 

ن سمف يٕمٚمؿ اًمّم٤مرف قمـ اًم٘مٌٞمح اًمداقمل إمم الًـ، وىمٞمؾ: ضمقهر ذم ًمٓمٞمػ ذم اًمٌد

 اًمٌدن يتِمّٕم٥م ؿمٕم٤مقمف ومٞمف يم٤مًمناج ذم اًمٌٞم٧م(( اهـ.

 ارخت٤مءوهق (، زمـقمواعمراد سمزوال اًمٕم٘مؾ: زوال اًمتٛمٞمٞمز قمٜمف، ويٙمقن ذًمؽ إُم٤م )

، أقمّم٤مب اًمدُم٤مغ سم٥ًٌم رـمقسم٦م ُم٤م يّمٕمد ُمـ إسمخرة اعمتّم٤مقمدة ُمـ اعمٕمدة

 ، واًمٜمٕم٤مس فأُم٤م اًمٜمٕم٤مس ومٕمالُمتف ؾمامع يمالم أظمريـ وإن مل يٗمٝمٛم ،وقمالُمتف اًمرؤي٦م

                                                 

 (1/335اٟمٔمر: سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)

 (.1/334طم٤مؿمٞم٦م سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (2)
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أٚ دٕٓٛ أٚ إغُا٤, ٖٚٛ ايرٟ ْطُٝ٘ )) ايدٚخ١ (( أٚ عبٛ ذيو. ؾإذا شاٍ عكٌ 

اغيتٛق١٦ سهِ باْتكاض ٚق٥ٛٗا, إ٫ إذا ْاَت ػيه١ٓ َكعدتٗا َٔ ضبٌ 

 , ..ًٝٗاٖا بػسؾي إٔ تٓتب٘ ع٢ً اسباي١ اييت ْاَت ع٩قعٛ ٖا ؾ٬ ٜٓتكض ٚقٛ
 اًمنمح  

 ٓ يٜم٘مض اًمقوقء.

 وهق ُمرض يزيؾ اًمِمٕمقر ُمـ اًم٘مٚم٥م ُمع سم٘م٤مء اًم٘مقة والريم٦م ذم(، أو صمـقن)

 إقمْم٤مء.

وهق (، واإلهمامء هق: ايمدوطمي( ذم طميُمقت )أو إنمامء، وهق ايمذي كسؿقف)

 ُمرض يزيؾ اًمِمٕمقر ُمـ اًم٘مٚم٥م ُمع ومتقر إقمْم٤مء.

 ع اظمتالل ذم اًمٜمٓمؼ.وهق ظمٌؾ ذم اًمٕم٘مؾ ُم( يم٤مًمًٙمر، أو كحق ذيمؽ)

ضُمؽَِؿ ( أي: زال قمٜمف اًمتٛمٞمٞمز سمقاطمد مم٤م ذيمرٟم٤م.. )همنذا زال فمؼؾ اظمتقضئي)

ـي مؼعدهتو مـ حمؾ ومعقدهو ( سمحٞم٨م ٓ يٙمقن زموكتؼوض وضقئفو، إٓ إذا كومً رؽِّ

(: سمؾ زمممط( طمٞمٜمئٍذ )همال يـتؼض وضقؤهوسملم سمٕمض ُم٘مٕمدهت٤م وُم٘مره٤م دم٤مٍف، )

 سمنموط أرسمٕم٦م،  وهل:

يمره اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف ُمـ يمقهن٤م ممٙمٜم٦م ُم٘مٕمدهت٤م ُمـ وهق ُم٤م ذ .1

 إرض.

(، أُم٤م إذا ٟم٤مُم٧م فمعم احلويمي ايمتل كومً فمؾقفو( أي: شمًتٞم٘مظ )أن سمـتبف) .2

ضم٤مًم٦ًم ُمثاًل، صمؿ اؾمتٞم٘مٔم٧م وهل قمغم ضمٜمٌٝم٤م أو قمغم طم٤مًم٦م أظمرى.. وم٘مد 

 اٟمت٘مض ووقؤه٤م.

 اًمٜمحقل: ٕن أن شمٙمقن ُمٕمتدًم٦م اخلٚم٘م٦م ًمٞم٧ًم سمٛمٗمرـم٦م  ذم اًمٌداٟم٦م، وٓ ذم .3

 اًمٌديـ أي: اًمًٛملم ٓ يِمٕمر سمام خيرج ُمٜمف أطمٞم٤مٟم٤ًم، واًمٜمحٞمؾ أي: اًمٜمحٞمػ ٓ 
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 .ٚأ٫ خيرٖا عدٍ خبسٚز غ٤ٞ َٓٗا
 اًمنمح  

 يًتٓمٞمع طمٌس ُم٤م خيرج ُمٜمف أطمٞم٤مٟم٤ًم.

 وأٓ خيػمهو فمدل زمخروج رءوهق ىمقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف ) .4

ؿمؽمط اًمِمٞمخ اًمرُمكم أن يٙمقن اعمخؼم (، وهذا قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر، وامـفو

هل٤م ُمٕمّمقُم٤ًم طمتك ٟمحٙمؿ سم٤مًمٜم٘مض، وقمغم هذا ومالسمد ُمـ يمقٟمف ٟمٌل ُمـ 

إٟمٌٞم٤مء، وأن يٙمقن اخلؼم ُمٜمف ذم اًمٞم٘مٔم٦م ٓ ذم اعمٜم٤مم: ٕٟمف ٓ يٜمٌٜمل قمغم 

اًمرؤي٦م طمٙمؿ، وهذا ًمـ يٙمقن إٓ إذا يم٤من اعمخؼم هل٤م هق ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك، أو 

 ٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم.ُمـ ىمٞمؾ سمحٞم٤مشمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء قم

واًمٕمدل: هق ُمـ يرشمٙم٥م يمٌػمة، ومل يٍم قمغم صٖمػمة، وهمٚم٧ٌم ـم٤مقم٤مشمف 

 ُمٕم٤مصٞمف.

 وٓسمد ذم يمؾ ذًمؽ ُمـ اًمٞم٘ملم، ومال قمؼمة سم٤مًمِمؽ.

وٓ ٟم٘مض سم٤مًمٜمٕم٤مس وٓ سمحدي٨م اًمٜمٗمس يمذًمؽ، ومٚمق ؿمٙم٧م اعمرأة هؾ ٟم٤مُم٧م  

ٞم٘مٔم٦م أو او ٟمٕم٧ًم؟ أو هؾ ٟم٤مُم٧م ممٙمٜم٦م أو ٓ؟ أو هؾ زاًم٧م إطمدى إًمٞمتٞمٝم٤م ىمٌؾ اًم

 سمٕمده٤م؟ أو أن ُم٤م رأشمف رؤي٦م أو طمدي٨م ٟمٗمس؟.. ومال ٟم٘مض ذم يمؾ ذًمؽ.

وقمالُم٦م اًمٜمقم اًمرؤي٦م، وقمالُم٦م اًمٜمٕم٤مس ؾمامع يمالم ال٤مضيـ ُمـ همػم ومٝمؿ ُم٤م 

 ي٘مقًمقن، وم٢من مل يًٛمٕمف أصاًل.. ومٝمق ٟمقم.

 :مسألة 

ًمق شمٞم٘مٜم٧م اعمرأة ظمروج ريح ُمـ اًم٘مٌؾ.. اٟمت٘مض ووقؤه٤م، وًمق ٟم٤مُم٧م ممٙمٜم٦م 

وم٢مٟمف حيتٛمؾ ظمروج اًمريح ُمـ ىمٌٚمٝم٤م ُمع اًمتٛمٙملم، ومٝمؾ يٜمت٘مض  ُمـ إرض

 ووقؤه٤م ًمذًمؽ آطمتامل؟ 
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

اجلقاب: ٓ ٟم٘مض سمذًمؽ آطمتامل: ًمٜمدرشمف، وًمٕمدم اًمٞم٘ملم، ىم٤مل ذم ))سمنمى 

)وٓ قمؼمة سم٤مطمتامل ظمروج ريح ُمـ اًم٘مٌؾ: ًمٜمدرشمف، طمتك ًمق يمثر ُمـ اًمٙمريؿ((: )

 ؿمخص.. ومال يٜمت٘مض ووقؤه سمٜمقُمف ممٙمٜم٤ًم ومل يتٞم٘مـ ظمروج رء(( اهـ.

 ُم٠ًمًم٦م أظمرى ُمٝمٛم٦م:

رـمقسم٦م ومرج اعمرأة: هق ُم٤مء أسمٞمض ُمؽمدد سملم اعمذي واًمٕمرق، أي: ًمٞمس ُمذي٤ًم 

اعمرأة، وظمالص٦م طمٙمٛمٝم٤م  خيرج ُمـ فم٤مهر وسم٤مـمـ ومرج  حمْم٤ًم وٓ قمرىم٤ًم يمذًمؽ،

 اهن٤م شمٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:

ـم٤مهرة ىمٓمٕم٤ًم: وهل ُم٤م خترج مم٤م جي٥م همًٚمف ذم آؾمتٜمج٤مء، وهق ُم٤م ئمٝمر  (1

 قمٜمد ضمٚمقؾمٝم٤م.

ٟمج٦ًم ىمٓمٕم٤ًم: وهل ُم٤م خترج ُمـ وراء سم٤مـمـ اًمٗمرج، وهق ُم٤م ٓ يّمٚمف ذيمر  (2

 اعمج٤مُمع.

ج ـم٤مهرة قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر، ٟمج٦ًم قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم: وهل ُم٤م ختر (3

مم٤م ٓ جي٥م همًٚمف ويّمٚمف ذيمر اعمج٤مُمع، ويمالم ))اعمجٛمقع(( يدل قمغم أهن٤م 

 ُمتك ظمرضم٧م مم٤م ٓ جي٥م همًٚمف.. ومٝمل ٟمج٦ًم.

وُمٕمروم٦م حمٚمٝم٤م ظمروضمٝم٤م ُمتٕمذر أصال، ومٚمٝمذا ًمق مل شمتٞم٘مـ أهن٤م ظمرضم٧م مم٤م ٓ 

 يّمؾ إًمٞمف ذيمر اعمج٤مُمع.. ومٝمل ـم٤مهرة.

                                                 

 (.113سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)

 (.1/83(، وإقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم )2/99اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (2)

 .(1/319اٟمٔمر: اًمتحٗم٦م وطم٤مؿمٞمتٝم٤م ) (3)



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
241 

دٓبٝري َٔ غري سا٥ٌ, ايتكا٤ بػستٞ ايسدٌ ٚاغيسأ٠ ايهبرئٜ ا٭: ايجايح

ؾُت٢ غيظ ايسدٌ اغيسأ٠ ؼي بػستٗا َٔ سا٥ٌ اْتكض ٚق٤ٛ نٌ َٔ ايسدٌ 

 , ................................................................................ٚاغيسأ٠
 اًمنمح  

إيمتؼوء زممميت ايمرصمؾ واظمرأة ايمؽبغميـ ( ُمـ ٟمقاىمض اًمقوقء: )ايمثويمٌ) 

(، ومخرج سم٤مًمٌنمة اًمِمٕمر، واًمًـ واًمٔمٗمر، ويمذًمؽ سم٤مـمـ اًمٕملم واًمٕمٔمؿ كمإصمـبق

اًمذي فمٝمر قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر، ظمالوم٤ًم ًمٚمِمٞمخ اًمرُمكم، ومٕمٜمده سم٤مـمـ اًمٕملم واًمٕمٔمؿ 

اًمذي فمٝمر ٟم٤مىمْم٤من ًمٚمقوقء، وواومؼ اًمِمٞمُخ اخلٓمٞم٥ُم اًمنمسمٞمٜمل اًمِمٞمَخ اًمرُمكم ذم 

ٜم٘مض سم٤مًمٕمٔمؿ اًمذي فمٝمر: اًمٜم٘مض سم٤ٌمـمـ اًمٕملم، وواومؼ اًمِمٞمَخ اسمـ طمجر ذم قمدم اًم

 ٕن يمؾ ذًمؽ ٓ يتٚمذذ سمٚمٛمًف إٟمام سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف، وهق أي: اًمٜمٔمر همػم ٟم٤مىمض.

(، أُم٤م ُمع وضمقد نمغم ضموئؾمـ )أن يٙمقن ويِمؽمط لّمقل اًمٜم٘مض سم٤مًمٚمٛمس 

 ال٤مئؾ.. ومال ٟم٘مض، وإن يم٤من ال٤مئؾ رىمٞم٘م٤ًم سمحٞم٨م ٓ يٛمٜمع إدراك اًمٌنمة.

(، زمبممهتو٤من عمًف هل٤م أو عمًٝم٤م ًمف )( أو اًمٕمٙمس، ويمهمؿتك ظمس ايمرصمؾ اظمرأة)

( اًمالُمس واعمٚمٛمقس، أي: مـ نمغم ضموئؾ.. اكتؼض وضقء ىمؾ مـويم٤من اًمٚمٛمس )

( إٓ إن يم٤من أطمدمه٤م ُمٞمت٤ًم ومٞمٜمت٘مض ووقء الل دون اعمٞم٧م، وؾمقاء ايمرصمؾ واظمرأة)

، أي: {٦انًائدة: } چڄ  ڄ  ڃ     چيم٤من اًمٚمٛمس قمٛمدًا أو ؾمٝمقًا: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ام ذم ىمراءة، أي: ٓ ضم٤مُمٕمتؿ: ٕٟمف ظم٤مًمػ اًمٔم٤مهر، ىم٤مل اًمٙمامل سمـ أيب أو عمًتؿ يم

ذيػ: ))واعمتجف: أن اعمالُم٦ًم طم٘مٞم٘م٦م ذم مت٤مس اًمٌدٟملم سمٌمء ُمـ أضمزائٝمام ُمـ همػم 

 شم٘مٞمٞمد سم٤مًمٞمد، وقمغم هذا: وم٤مجلامع ُمـ أومراد ُمًٛمك ال٘مٞم٘م٦م ومٞمتٜم٤موًمف اًمٚمٗمظ(( اهـ.

                                                 

 (.1/52(، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج )1/116(، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج )1/147اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (1)

 (.1/661اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (2)
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.......................................................................................... 
 اًمنمح  

وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٙمردي: ))ووضمف شمٗمًػم اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ ُمًتؿ سمٚمٛمًتؿ: أن اؾمتٕمامل 

يمام ذم ))شمٗمًػم  –أي: أىمؾ ُمـ اؾمتٕمامل ُٓمًتؿ  –عمًتؿ ذم اجلامع أىمؾ ُمـ اعمالُم٦ًم 

 -أي: ُمع ىِمٚم ٧م آؾمتٕمامل –ع اًمٌٞمْم٤موي((، وإٓ.. ومٚمٛمًتؿ يًتٕمٛمؾ أيْم٤ًم ذم اجلام

، وصح قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل: ))ىُمٌٚم٦م وىمد ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ))اعم٤مرد: ضم٤مُمٕمتؿ((

، وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف اًمرضمؾ اُمرأشمف، وضمًٝم٤م سمٞمده ُمـ اعمالُم٦ًم((

وٓ مج٤مع ، {٩األَعاو: } چۅ  ۉ چوىم٤مل شمٕم٤ممم:  وؾمٚمؿ: ))ًمٕمٚمؽ عم٧ًم((،

 (( اهـ.سم٤مإلمج٤مع سم٤مًمٞمد

 يمام أن وقمٜمدٟم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىمقل وٕمٞمػ سمٕمدم اًمٜم٘مض سم٤مًمٚمٛمس إذا يم٤من ؾمٝمقًا،

 ُم٘م٤مسمؾ إفمٝمر أٟمف يٜمت٘مض ووقء اًمالُمس دون اعمٚمٛمقس.

والٙمٛم٦م ذم اًمٜم٘مض سم٤مًمٚمٛمس: أن اًمٚمٛمس ُمٔمٜم٦م اًمتٚمذذ، أي: ُمقوع اًمتٚمدد  

ٙمردي: ))هذه وُمٕمدٟمف اعمثػم ًمٚمِمٝمقة، واًمِمٝمقة ٓ شمٚمٞمؼ سمح٤مل اعمتٓمٝمر، ىم٤مل اإلُم٤مم اًم

طمٙمٛم٦م ذًمؽ ٓ اًمدًمٞمؾ، وإٓ.. وم٘مد ي٘م٤مل: إن صمقران اًمِمٝمقة سم٤مًمٗمٕمؾ طمٞم٨م ٓ عمس ٓ 

يٜم٘مض اعمتٓمٝمر، ومٙمٞمػ سم٤معمٔمٜم٦م؟ وم٢من ىمٚم٧َم: إٟمف ذم اًمٚمٛمس ًمف اظمتٞم٤مر.. ىمٚمٜم٤م: أٟمتؿ ىمٚمتؿ 

 سم٤مًمٜم٘مض سمف وإن مل يٙمـ ًمف ومٞمف اظمتٞم٤مر(( اهـ.

                                                 
 أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػم. (1)

 أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م. (2)

 أظمرضمف اًمدار ىمٓمٜمل. (3)

 (.1/71القار اعمدٟمٞم٦م ) (4)

 (.1/661اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (5)

 (.1/71القار اعمدٟمٞم٦م ) (6)
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اٖس٠, ٚإٔ ٜهٕٛ نٌ بػسؾي أ٫ تهٕٛ بُٝٓٗا ضبس١َٝ بٓطب أٚ زقاع أٚ َؿ

 ............................................. بًؼ سد ٜػتٗٞ ؾٝ٘ :, أَُٟٓٗا نبريّا
 اًمنمح  

واًمٌنمة فم٤مهر اجلٚمد، وأراد هب٤م هٜم٤م ُم٤م يِمٛمؾ اًمٚمحؿ، وُمٜمف لؿ إؾمٜم٤من، 

 ويمذا اًمٚم٤ًمن.

 :فائدة 

 اًمٕمْمق إؿمؾ يٜم٘مض اًمقوقء عمًف يم٤مًمًٚمٞمؿ.

زمممط أٓ يؽقن زمقـفام همػم طم٤مئؾ طمّمؾ اًمٜم٘مض ًمٙمـ )وم٢مذا يم٤من اًمٚمٛمس ُمـ 

م ٟمٙم٤مطمٝمام ُمـ سمٕمض، وؾمقاء يم٤مٟم٧م اعمحرُمٞم٦م )حمرمقي زمـسى أو رضوع ( أي: ُم٤م حيرِّ

(، يم٤من أن يؽقن ىمؾ مـفام ىمبغمًا، أي: زمؾغ ضمدًا ُيرتفك همقف( سمنمط )أو مصوهرة، و

وسمٚمغ  سمٚمٖم٧م اًمٌٜم٧م طمدًا شُمِمتٝمك ومٞمف ًمٚمزواج قمٜمد اًمرضم٤مل ذوي اًمٓم٤ٌمع اًمًٚمٞمٛم٦م،

اًمذيمر طمدًا ُيِمتٝمك ومٞمع قمٜمد ًمٚمزواج قمٜمد اًمٜم٤ًمء ذوات اًمٓم٤ٌمع اًمًٚمٞمٛم٦م، ويمؾ ذًمؽ 

سم٤مًمٕمرف، ومال يت٘مٞمد سم٤مسمـ أو سمٜم٧م ؾمٌع ؾمٜملم أو أىمؾ: ٓظمتالف طمد اًمِمٝمقة ُمـ 

 ؿمخص ٔظمر.

وو٤مسمط اًمِمٝمقة: اٟمتِم٤مر اًمذيمر ذم اًمرضمؾ، وُمٞمؾ اًم٘مٚم٥م ذم اعمرأة، يمام ىم٤مًمف 

 اًمٌٞمجقري.

 واًمّمٖمػمة ٟٓمتٗم٤مء ُمٔمٜم٦م اًمِمٝمقة طملم اًمّمٖمر.وإٟمام مل يٜم٘مض اًمّمٖمػم 

 :فائدة 

ًمق ؿمؽ هؾ سمٚمٖم٤م طمد اًمِمٝمقة أم ال؟ هؾ حيّمؾ اًمٜم٘مض سمٚمٛمس ُمـ ؿمؽ ذم 

 سمٚمقهمف طمده٤م؟

 اجلقاب: ٓ ٟم٘مض سم٤مًمِمؽ.
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ِٖٚ أؾٛهلا ٚؾسٚعٗا, ٚإخٛتٗا ٚأعُاَٗا,  ,ؾإٕ نإ ايسدٌ َٔ ضبازَٗا

 ...........ٚأخٛاهلا ٚبٓٛ إخٛتٗا ٚبٓٛ أخٛاتٗا
 اًمنمح  

 :مسألة 

وهل طم٤مصٚم٦م يمثػمًا، ويمثػٌم ي٠ًمل قمٜمٝم٤م، وهل: ًمق عمس رضمٌؾ يمٌػٌم صٖمػمًة، أو 

اًمٕمٙمس يم٠من عم٧ًم اُمرأة يمٌػمٌة صٖمػمًا، ومٝمؾ يٜمت٘مض ووقء اًمّمٖمػم أو اًمّمٖمػمة: 

ٕن ُمٚمٛمقؾمٝمام يمٌػم وهق ُمٔمٜم٦م اًمِمٝمقة؟ أي: أن أطمدمه٤م صٖمػٌم مل يٌٚمغ طمد اًمِمٝمقة، 

 وأظمر يمٌػم ىمد سمٚمٖمٝم٤م.

قاب: ٓ يٜمت٘مض ووقء أي واطمد ُمٜمٝمام: وذًمؽ ٕن اًمّمٖمػم ُمٜمٝمام ًمٞمس وم٤مجل

ُمٔمٜم٦م ٓؿمتٝم٤مء أظمر، ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمؽمُمز ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ))اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ(( 

ًمٚمِمٞمخ اسمـ طمجر سمٕمد أن ذيمر ان قمٚم٦م قمدم ٟم٘مض اًمّمٖمػم واًمّمٖمػمة هق اٟمتٗم٤مء ُمٔمٜم٦م 

ة: ٕن اًمِمٝمقة:))وشمقهؿ سمٕمض وٕمٗم٦م اًمٓمٚم٦ٌم ُمـ اًمٕمٚم٦م ٟم٘مض ووقء اًمّمٖمػم

ُمٚمٛمقؾمٝم٤م وهق يمٌػم ُمٔمٜم٦م اًمِمٝمقة، وًمٞمس ذم حمٚمف، وم٢مهن٤م ًمّمٖمره٤م ًمٞم٧ًم ُمٔمٜم٦م 

ٓؿمتٝم٤مئٝم٤م اعمٚمٛمقس، ومال يٜمت٘مض ووقؤه٤م يمام ٓ يٜمت٘مض ووقؤه، ىم٤مًمف 

 اًمِمؼماُمٚمز(( اهـ.

ج اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف قمغم ىمقًمف: )سمنمط ٓ شمٙمقن سمٞمٜمٝمام  صمؿ ظمر 

( يم٤مٕب واجلد وإن حمورمفو: وهؿ أصقهلوهمنن ىمون ايمرصمؾ مـ حمرُمٞم٦م( وم٘م٤مل: )

وإطمقاهنو، وأفمامَهو، وأطمقاهلو، ( يم٤مٓسمـ واسمـ آسمـ وإن ؾمٗمؾ، )وهمروفمفوقمال، )

(، ومٛمجٛمقع اعمح٤مرم صمامٟمٞم٦م قمنم، ؾمٌٕم٦م ُمـ اًمٜم٥ًم وزمـق إطمقهتو، وزمـق اطمقاهتو

 ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  چ ذيمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف: 

                                                 

 .(1/667طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)
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 , .................................َٔ ايسقاعؾ٬ ْكض ضٛا٤ ناْٛا َٔ ايٓطب أٚ 
 اًمنمح  

، وهؿ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ {٢٣انُساء: } چڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمرأة:

 إب: وهق ُمـ أوًمَدِك أو أوًمد ُمـ أوًمَدِك، ومٞمدظمؾ ومٞمف اجلد وإن قمال. .1

آسمـ: وهق ُمـ أوًمدشمٞمف، أو أوًمديت ُمـ أوًمده، ومٞمدظمؾ ذم ذًمؽ اسمـ  .2

 ـ اًمٌٜم٧م وإن ؾمٗمال.آسمـ، واسم

إخ: وهق ُمـ اوًمده أسمقك وأُمؽ او أطمدمه٤م، ومٞمدظمؾ ومٞمف أٟمقاع إظمقة  .3

 اًمثالصم٦م: إخ اًمِم٘مٞمؼ، وإخ ٕب، وإخ ٕم.

 أسمٜم٤مء إخ: ؾمقاء يم٤من إخ ؿم٘مٞم٘م٤ًم، أو ٍٕب، أو ٍٕم. .4

 أسمٜم٤مء إظم٧م: ؾمقاء يم٤مٟم٧م إظم٧م ؿم٘مٞم٘م٦م، أو ٕب، أو ٕم. .5

و أوًمد ُمـ أوًمَدِك، وؾمقاء يم٤من اًمٕمؿ ؿم٘مٞم٘م٤ًم اًمٕمؿ: وهق أظُمق ُمـ أوًمَدِك أ .6

ًمف، أو ٕب، أو ٕم، ويدظمؾ ذم اًمتٕمريػ أظمق اجلد أيب إب وإن قمال، 

 وم٢من قمؿ إب هق قمؿ ًمِؽ.

اخل٤مل: وهق أظُمق ُمـ أوًمدشمؽ أو أوًمدت ُمـ أوًمدشمؽ، وؾمقاء يم٤من اخل٤مل  .7

 ؿم٘مٞمؼ إم، أو ٕسمٞمٝم٤م، أو ُٓمٝم٤م، ويدظمؾ ذم اًمتٕمريػ أظمق اجلدة أم إم

 وإن قمٚم٧م، وم٢من ظم٤مل إم هق ظم٤مل ًمِؽ.

ؽمقاء ( و)همال كؼضوم٢من يم٤من اًمالُمس ًمف أطمد ه١مٓء اعمح٤مرم ُمـ اًمٜم٥ًم.. )

( يمذًمؽ، وهؿ ؾمٌٕم٦م أيْم٤ًم: ًم٘مقل اًمٜمٌل أو مـ رضوع( يمام سمٞمٜم٤م )ىموكقا مـ كسى

٥ِم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ًَ ـْ اًمٜم  ُرُم ُِم َو٤مِع َُم٤م حَيْ ـْ اًمر  ُرُم ُِم (( حَيْ

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، واًمًٌٕم٦م اعمح٤مرم ُمـ اًمرو٤مع هؿ:
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.......................................................................................... 
 اًمنمح  

إب ُمـ اًمرو٤مع: وهق زوج اعمرأة اًمتل أروٕمتؽ، وهل إم ُمـ  .1

وهق أي: إب ُمـ  اًمرو٤مع، وإن قمال يم٤مجلد، أي: أيب إب ُمـ اًمرو٤مع،

اًمرو٤مع: اعمٕمؼم قمٜمف قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء سمّم٤مطم٥م اًمٚمٌـ، طمتك ًمق ـمٚم٘مٝم٤م ىمٌؾ 

اًمرو٤مع، وم٤مًمٚمٌـ ُمٜمًقب ًمف ُم٤م مل شمتزوج سمٖمػمه وشمٚمد ُمٜمف، أي: ُمـ هذا 

اًمٖمػم، وم٢مذا وًمدت ُمـ رضمؾ آظمر.. اٟم٘مٓمٕم٧م ٟم٦ًٌم اًمٚمٌـ قمـ إول، 

ضم٧م ومل وص٤مرت ًمٚمث٤مين، ومٚمق ـمٚمؼ رضمٌؾ اُمرأًة، ومل شمتزوج همػمه، أو شمزو

شمٚمد ُمـ اًمث٤مين، صمؿ أروٕم٧م هذه اعمرأُة ـمٗمٚم٦ًم سم٤مًمنموط أشمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل 

شمٕم٤ممم آظمر اًمٙمت٤مب.. ص٤مر ـمٚمٞم٘مٝم٤م أسم٤ًم ُمـ اًمرو٤مع هلذه اًمٓمٗمٚم٦م: ٕٟمف 

 ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ، واًمٚمٌـ ٓ يزال ُيٜم٥ًم إًمٞمف.

 :تنبيه 

ًمق شمزوج رضمؾ اُمرأة وهل شمروع أصاًل مل يٙمـ هذا اًمزوج أب 

 س ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ، وإٟمام أسمقه٤م زوج اعمرأة اًم٤ًمسمؼ.ًمٚمروٞمٕم٦م: ٕٟمف ًمٞم

آسمـ ُمـ اًمرو٤مع: وهق اًمذي أروٕمتف، أو أروٕمتل ُمـ أوًمده يم٤مسمـ  .2

 وًمده وإن ؾمٗمؾ.

إخ ُمـ اًمرو٤مع: وهق اسمـ اعمرأة اًمتل روٕمتل ُمٜمٝم٤م، وهل أُمؽ ُمـ  .3

اًمرو٤مع، ومجٛمٞمع أسمٜم٤مء هذه اعمرأة هؿ إظمقان ًمؽ ُمـ اًمرو٤مع، وؾمقاء 

سمٕمده٤م، وُمـ اخلٓم٠م اًمٙمٌػم اًمذي ي٘مع ذم اًمٌٕمض أن  وضمدوا ىمٌؾ اًمرو٤مقم٦م أو

جيٕمٚمقا أظمق اًمروٞمع ؾمقاء يم٤من ذيمر أو أٟمثك هق ُمـ روع ُمٕمف وم٘مط، 

 ومٞمخرضمقن أسمٜم٤مئٝم٤م اًملم وضمدوا ىمٌؾ اًمرو٤مقم٦م أو سمٕمده٤م، وهذا ظمٓم٠م حمض، 
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

وم٢من هذه اعمرأة شمٙمقن يم٤مٕم ُمـ اًمٜم٥ًم ًمٚمروٞمع ومجٞمع أوٓده٤م هؿ  .4

 إظمقان عمـ روع ُمٜمٝم٤م، ؾمقاء وضمدوا ىمٌؾ اًمرو٤مع أو سمٕمده.

ومم٤م يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمٜمف أيْم٤ًم: أن مجٞمع أوٓد هذه اعمرأة ؾمقاء يم٤مٟمقا 

أوٓده٤م ُمـ اًمٜم٥ًم أو ُمـ اًمرو٤مقم٦م يمذًمؽ هؿ إظمقان عمـ روع ُمٜمٜمٝم٤م، 

 :ومٛمثالً 

ًمق روٕم٧م ُمٜمٝم٤م ـمٗمٚم٦م.. ص٤مرت هذه اًمٓمٗمٚم٦م سمٜمت٤ًم هل٤م، صمؿ أروٕم٧م 

هذه اعمرأة ـمٗماًل آظمًر.. ص٤مر اسمٜمٝم٤م ُمـ اًمرو٤مع يمذًمؽ، وهق أخ ًمٚمٓمٗمٚم٦م اًمتل 

 أوٕمتٝم٤م أيْم٤ًم: ٕن اًمتل أروٕمتٝمؿ واطمدٌة.

اسمـ إخ ُمـ اًمرو٤مع وإن ؾمٗمؾ، يم٤مسمـ اسمـ إخ ُمـ اًمرو٤مع، أو اسمـ  .5

 سمٜم٧م إخ ُمـ اًمرو٤مع، وهٙمذا.

إظم٧م ُمـ اًمرو٤مع وإن ؾمٗمؾ، يم٤مسمـ اسمـ إظم٧م ُمـ اًمرو٤مع، أو  اسمـ .6

 اسمـ سمٜم٧م إظم٧م ُمـ اًمرو٤مع، ويمذا.

اًمٕمؿ ُمـ اًمرو٤مع، وهق أظمق إب ُمـ اًمرو٤مع وإن قمال، يم٠مظمل أيب  .7

إب ُمـ اًمرو٤مع، أي: أظمق اجلد ُمـ اًمرو٤مع، وهٙمذا، أو يم٤من أٌخ ٕسمٞمؽ 

 رو٤مع.ُمـ اًمٜم٥ًم همػم أٟمف أظمقه ُمـ اًمرو٤مقم٦م، ومٝمق قمؿ ًمؽ ُمـ اًم

اخل٤مل ُمـ اًمرو٤مع، وهق أظمق إم اًمتل أروٕمتؽ، أو أظمق أم إم وإن  .8

قمال، يم٤مظمل اجلدة، وهٙمذا، أو يم٤من أٌخ ُٓمؽ ُمـ اًمٜم٥ًم همػم أٟمف أظمقه٤م 

 ُمـ اًمرو٤مقم٦م، ومٞمٙمقن ظم٤مل ًمؽ ُمـ اًمرو٤مقم٦م يمذًمؽ.

 حمرُم٤ًم،  صمامٟمٞم٦م قمنم   واًمرو٤مع اًمٜم٥ًم  ُمـ   هؿ  اًمذيـ  ه١مٓء ومٛمجٛمقع 
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ؿاٖس٠: ِٖٚ أؾٍٛ شٚدٗا, ٚؾسٚع شٚدٗا, ٚأشٚاز أَٗاتٗا, َٚجًِٗ ضبازّ اغي

 ..........................................................................ٚأشٚاز بٓاتٗا
 اًمنمح  

( يم٠مسمٞمف وضمده وإن حمورم اظمصوهرة، وهؿ أصقل زوصمفو( ذم قمدم اًمٜم٘مض )ومثؾفؿ) 

وأزواج وج واسمـ اسمٜمف وإن ؾمٗمؾ، )( يمذًمؽ، يم٤مسمـ اًمزوهمروع زوصمفوقمال، )

(، أي: أُمٝم٤م ُمـ اًمٜم٥ًم وأُمٝم٤م ُمـ اًمرو٤مع، وم٠مزواضمٝمـ همػم آسم٤مئٝم٤م هؿ حم٤مرم أمفوهتو

هل٤م، يمام ًمق شمزوضم٧م أُمٝم٤م ُمـ اًمٜم٥ًم أو أُمٝم٤م ُمـ اًمرو٤مع ُمـ رضمؾ آظمر همػم أسمٞمٝم٤م 

ُمـ اًمٜم٥ًم وهمػم أسمٞمٝم٤م ُمـ اًمرو٤مع، ومٞمّمػم هذا اًمزوج اجلديد حمرم هل٤م ُمـ 

 اعمّم٤مهرة.

 ( يمذًمؽ حم٤مرم هل٤م، ومٝمؿ أرسمٕم٦م ُمـ اعمّم٤مهرة، وهؿ:اج زمـوهتووازو)

 أسمق اًمزوج وإن قمال. .1

 اسمـ اًمزوج وإن ؾمٗمؾ. .2

زوج إم إن دظمؾ هذا اًمزوج سم٤مٕم، وم٢من مل يدظمؾ هب٤م يم٠من ـمٌ٘مٝم٤م ىمٌؾ  .3

 اًمدظمقل.. ومٚمٞمس سمٛمحرم ًمٚمٌٜم٧م، وضم٤مز هل٤م أن شمتزوضمف.

ٌٜم٧م حترم زوج اًمٌٜم٧م وإن مل يدظمؾ سم٤مًمٌٜم٧م، ومٖمٜمف سمٛمجرد اًمٕم٘مد قمغم اًم .4

قمٚمٞمف آم قمغم اًمت٠مسمٞمد، طمتك ًمق ـمٚمؼ اًمٌٜم٧م مل حتؾ ًمف إم ُمٓمٚم٘م٤ًم. ىم٤مل اهلل 

ک  ک    ک    ک  گ  گ    چشمٕم٤ممم: 

گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  

 .{٢٣انُساء: } چہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  
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 ...............................................ؾ٬ ْكض أٜكّا........................
 اًمنمح  

 فالحاصل: 

أن اعمح٤مرم ًمٚمٛمرأة صمامٟمٞم٦م قمنم حمرُم٤ًم، ؾمٌٕم٦م ُمـ اًمٜم٥ًم، وؾمٌٕم٦م ُمـ اًمرو٤مع، 

 وىمد ٟمٔمؿ اإلُم٤مم مج٤مل اًمديـ اًم٘مقٟمقي ذًمؽ سم٘مقًمف: وأرسمٕم٦م ُمـ اعمّم٤مهرة، 

ـْ ُُمْرِوـــٍع إمَم  ـــ اًمت ْحـــِريُؿ ُِمـــ  َوَيٜمَْتنِمُ

 

ـْ اًْمَقؾَمطِ ُأُصق  ِل وُمُّمقٍل َواْلََقاِر ُِم

ـْ  ـــــ ـــــِذِه َوُِم ـــــُف َدر  إمَم َه ـْ ًَم ـــــ  َومِم 

 

ــطْ  ــِف وَمَ٘م ـْ وَمْرقِم ــ ــ٤مَن ُِم ــ٤م يَم  َرِوــٞمٍع إمَم َُم

 وىمد ومّمؾ سمٕمْمٝمؿ اعمح٤مرم ذم ٟمٔمؿ، وم٘م٤مل: 

ــــف ومٙم٤مًمٜمًــــ٥ْم  ــــذي ًمٕمٞمٜم ــــ٤م اًم  أُم 

 

 وذاك ذم ؾمـــــــٌع ٟمًـــــــ٤مء جُمَْتٜمَـــــــ٥ْم 

ــــ٤م  ــــ٧ٌم ُُمْٓمَٚم٘م ــــؿ  أظم ــــ٧ٌم صم  أٌم وسمٜم

 

ـــــــــ  ٦ٌم وظم٤مًمـــــــــ٦ٌم وَمْٚمُتْٚمَح٘مـــــــــ٤موقمٛم 

ـــــ٧ُم أظمـــــ٧ٍم وأٌخ واًمًـــــٌعُ    وسمٜم

 

ــــعُ  وــــ٤مع صــــح  ومٞمٝمــــ٤م اعمٜم  ُمـــــ اًمر 

ـــــ٤ًم وزوُج أمْ   ـــــ٧ٍم ُُمْٓمَٚمَ٘م  وزوُج سمٜم

 

ـــُرمْ  ـــ٤م طَم ظمقِل ُم ـــدُّ ـــَؾ اًم ـ  ذا ىمٌ ـــ  ًمٙم

  :تنبيه 

ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اعمح٤مرم هؿ حم٤مرم قمغم اًمت٠مسمٞمد، وهٜم٤مك حم٤مرم قمغم اًمت٠مىمٞم٧م 

ء عمًٝمـ ُمـ همػم طم٤مئؾ، وذًمؽ يم٤مجلٛمع سملم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرضمؾ وم٘مط، ويٜم٘مض اًمقوق

 چھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ﮲  ﮳چ آظمتلم: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

، ويمذا اجلٛمع سملم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م أو اعمرأة وظم٤مًمتٝم٤م: ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف {٢٣نُساء: }

َٓ زَمكْمَ اظمَْرْ وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) تَِفو َو َؿُع زَمكْمَ اظْمَْرَأِة َوفَمؿَّ (( أظمرضمف َأِة َوطَمويَمتَِفوَٓ جُيْ

اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، أُم٤م ًمق ـمٚمؼ اًمزوضم٦م.. ضم٤مز ًمف أن يتزوج أظمتٝم٤م أو قمٛمتٝم٤م أو 

 ظم٤مًمتٝم٤م.

( سم٤معمح٤مرم همال كؼض أيضوً ومٙمام أٟمف ٓ ٟم٘مض سم٤معمح٤مرم ُمـ اًمٜم٥ًم واًمرو٤مع.. )

 ُمـ اعمّم٤مهرة.
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ؾ٬ ْكض  ٚنرا إذا نإ ا٫يتكا٤ بايػعس أٚ بايطٔ أٚ ايـيؿس أٚ ٖٓاى سا٥ٌ

 .ّاأٜك
 اًمنمح  

هـوك ضموئؾ.. ( يم٤من )أو( أو اًمٔمٗمر، )وىمذا إذا ىمون آيمتؼوء زمويمرعر أو ايمسـ) 

 ( يمام شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ يمٚمف.همال كؼض أيضوً 

  ،اًمرُمكماًمِمٞمخ ٜم٘مض قمٜمد يو ،سمـ طمجراًمِمٞمخ ااجلٜمل قمٜمد عمس ٜم٘مض يٓ و

ػمُمل وهذا اخل٤مًمػ ُمٌٜمل أصال قمغم صح٦م ُمٜم٤ميمحتٝمؿ، أي: اجلـ، ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٌج

ىمقًمف: )قمغم صح٦م ُمٜم٤ميمحتٝمؿ(واعمٕمتٛمد قمٜمد ؿمٞمخٜم٤م ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم اخلٓمٞم٥م: ))

إن يم٤من اجلٜمل قمغم  :ٟمٕمؿ: ومٞمٜمت٘مض اًمقوقء ًممدُمل واجلٜمل ،ضمقاز اًمٜمٙم٤مح اًمرُمكم

 .اًم٘مٚمٞمقيب ومال ٟم٘مض سمٚمٛمًف يمام ُم٤مل إًمٞمف ؿمٞمخٜم٤م ا هـ . ..صقرة اًمٌٝمٞمٛم٦م

قء سمٚمٛمًٝمؿ إذا ويٜمت٘مض اًمقو ،ىم٤مل اعمداسمٖمل: اعمٕمتٛمد صح٦م ُمٜم٤ميمحتٝمؿ 

حت٘م٘م٧م اًمذيمقرة أو إٟمقصم٦م، وًمق قمغم همػم صقرة أدُمل طمتك ًمق شمّمقرت قمغم 

صقرة يمٚم٦ٌم ٟم٘مض عمًٝم٤م وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ : ٕهن٤م سم٤مًمتّمقر مل خترج قمـ طم٘مٞم٘متٝم٤م 

وجيقز ًمف وـم١مه٤م، وإن شمّمقرت ذم صقرة يمٚم٦ٌم ُمثال إذا قمٚمؿ أهن٤م زوضمتف قمغم 

 .اسمـ ىم٤مؾمؿ(( اهـاعمٕمتٛمد يمام ىم٤مًمف 

 :فائدة 

 وىمع اًم١ًمال قمام ًمق شمّمقر وزم  ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٌجػمُمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ))

 هؾ يٜم٘مض أو ٓ ؟  ،أو ُمًخ رضمؾ اُمرأة ،سمّمقرة اُمرأة

 

                                                 

 .(1/147)، وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين (1/146)اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 (.1/212طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل ) (2)
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 ........................................ َظ قبٌ اٯ َٞ أٚ سًك١  بسٙ: ايسابل
 اًمنمح  

 :قمدم اًمٜم٘مض -قزم وهق شمّمقر اًم –وم٠مضمٞم٥م قمٜمف: سم٠من اًمٔم٤مهر ذم إول 

ًمٚم٘مٓمع سم٠من قمٞمٜمف مل شمٜم٘مٚم٥م، وإٟمام اٟمخٚمع ُمـ صقرة إمم صقرة ُمع سم٘م٤مء صٗم٦م 

ًم٘مرب شمٌدل اًمٕملم ُمع أٟمف ىمد ي٘م٤مل ومٞمف  :وم٤مًمٜم٘مض سمف حمتٛمؾ ..اًمذيمقرة، وأُم٤م اعمًخ

. اًمِمؼماُمٚمز قمغم اًمرُمكم(( ٓطمتامل شمٌدل اًمّمٗم٦م دون اًمٕملم :سمٕمدم اًمٜم٘مض أيْم٤مً 

 اهـ.

 :تنبيه 

ز وًمق مل شمٙمـ مجٞمٚم٦م، ويمذا اًمِمٞمخ اهلِرم وًمق مل يٙمـ مجٞماًل: شمٜم٘مض اًمٕمجق

اؾمتّمح٤مسم٤ًم عم٤م يم٤من ُمـ اًمِمٝمقة، وٕهنام، أي: اًمٕمجقز واًمِمٞمخ ُمٔمٜم٦م اًمِمٝمقة 

 سم٤مجلٛمٚم٦م، وم٤ميمتٗمٞمٜم٤م سمذًمؽ ذم اجلٛمٚم٦م.

وظمرج سمٙمؾ ذًمؽ اًمت٘م٤مء سمنميت رضمٚملم وإن يم٤من أطمدمه٤م أُمردًا مجٞماًل، ومال 

ء سمنميت اُمرأشملم ؾمقاء يم٤مٟمت٤م مجٞمٚمتلم أو إطمدامه٤م حيّمؾ ٟم٘مض سم٤مًمت٘م٤مئٝمام، ويمذا اًمت٘م٤م

مجٞمٚم٦م أم ٓ، وًمق يم٤من قم٤مدهتام اًمًح٤مق واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ويمذا ٓ يٜم٘مض اًمت٘م٤مء ظمٜمثتلم: 

ٓطمتامل اًمتقاوم٘مل ومٞمٝمام، أي: ٓطمتامل ان يٙمقٟم٤م ُمـ ضمٜمس واطمد، ويمذا ظمٜمثك ُمع 

 همػمه، ؾمقاء يم٤من هذا اًمٖمػم رضماًل أو اُمرأة.

( أو( ذيمرًا يم٤من أو أٟمثك، )مس ومبؾ أدملًمقوقء: )( ُمـ ٟمقاىمض اايمرازمع)

(: ٕن اًمدسمر يًٛمك ومرضم٤ًم يمذًمؽ، وذم أصؾ اعم٠ًمًم٦م أرسمٕم٦م أطمقال، دزمره ضمؾؼيُمس )

 وهل: 

 

                                                 

 (.1/211طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل ) (1)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

، أي: ًمٞمس ظمٜمثٞملم، ومحٙمٛمٝمام أن يٙمقن اعم٤مس واعمٛمًقس واوحلم .1

 واوح، وهق اًمٜم٘مض سم٤معمس.

 أن يٙمقن اعم٤مس واعمٛمًقس ظمٜمثٞملم ُمِمٙمٚملم، ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ، وهق: .2

  إن ُمس أطمَد اًمٗمرضملم.. ومال ٟم٘مض: ٓطمتامل شمقاوم٘مٝمام ذيمقرة إن ُمس آًم٦م

اًمٜم٤ًمء، أو أٟمقصم٦م إن ُمس آًم٦م اًمرضمؾ، ومٖمذا ُمس آًم٦م اًمذيمر.. وم٘مد يٙمقن 

 ، أو اًمٕمٙمس، ومال ٟم٘مض طمٞمٜمئٍذ.اعمٛمًقس أٟمثك وأًم٦م زائدة

  إن ُمس اًمٗمرضملم ُمٕم٤ًم.. اٟمت٘مض اًمقوقء: ٕهنام إن يم٤من ذيمريـ وم٘مد ُمس آًم٦م

اًمذيمقرة، أو يم٤مٟم٤م أٟمثٞملم.. وم٘مد ُمس آًم٦م اًمٜم٤ًمء، أو خمتٚمٗملم.. وم٤مٓظمتالف ٓ 

ي١مصمر ذم اعمس، أي: أٟمف ٓ يِمؽمط اظمتالف اجلٜمًلم أصال ذم اعمس، يمام أٟمف 

وهل ُمس اًمٗمرضملم مجٞمٕم٤ًم أن ٓ يٙمقن سمٞمٜمٝمام ٓ يِمؽمط ذم هذه ال٤مًم٦م 

 حمرُمٞم٦م وٓ صٖمر، سمؾ حيّمؾ اًمٜم٘مض طمتك ُمع اعمحرُمٞم٦م واًمّمٖمر.

أن يٙمقن اعم٤مس واوح٤ًم واعمٛمًقس ُمِمٙماًل، ومٞمِمؽمط ذم هذه ال٤مًم٦م  .3

ًمٜم٘مض ووقء اعم٤مس أن يٛمس ُمـ اخلٜمثك ُمثؾ ُم٤مًمف، وذًمؽ سمنمط قمدم 

وقؤه سمٛمس آًم٦م اًمذيمر اعمحرُمٞم٦م واًمّمٖمر، وم٢من يم٤من اعم٤مس ذيمرًا.. اٟمت٘مض و

 ُمـ اخلٜمثك ٓ إن ُمس آًم٦م اًمٜم٤ًمء. 

وإن يم٤من اعم٤مس أٟمثك.. اٟمت٘مض ووقؤه٤م سمٛمس آًم٦م اًمٜم٤ًمء ُمـ اخلٜمثك: 

ٕن اعمٛمًقس إن يم٤من ذم ال٤مًم٦م إومم ذيمرًا.. ومقاوح، أي: طمّمؾ 

 يم٤من اعمٛمًقس أٟمثك.. طمّمؾ  أصاًل، وإن   ذيمر  سمٛمس ومرضمف: ٕٟمف  اًمٜم٘مض
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 , ....................................................٭ؾابلببأ ايساس١ أٚ بإٛ ا
 اًمنمح  

اًمٜم٘مض سم٤مًمٚمٛمس ٓ سم٤معمس: ٓظمتالف اجلٜمًلم، وقمدم وضمقد اعمحرُمٞم٦م 

 سمٞمٜمٝمام وقمدم اًمّمٖمر.

وذم ال٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: إن يم٤من اعمٛمًقس أٟمثك.. ومقاوح، أي: طمّمؾ 

عمٛمًقس ذيمرًا.. اًمٜم٘مض سمٛمس ومرج إٟمثك ٕهن٤م أٟمثك أصاًل، وإن يم٤من ا

طمّمؾ اًمٜم٘مض سم٤مًمٚمٛمس ٓ سم٤معمس: ٓظمتالف اجلٜمًلم، وقمدم وضمقد 

 اعمحرُمٞم٦م سمٞمٜمٝمام وقمدم اًمّمٖمر.

أن يٙمقن اعم٤مس ظمٜمثك ُمِمٙماًل واعمٛمًقس واوح٤ًم، ومٗمل هذه ال٤مًم٦م  .4

حيّمؾ اًمٜم٘مض ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٤معمس: ٓن اعم٤مس إن يم٤من ذيمرًا واعمٛمًقس ُمثٚمف.. 

.. وم٤مًمٜم٘مض سم٤معمس وسم٤مًمٚمٛمس طمّمؾ اًمٜم٘مض سم٤معمس، وإن يم٤من اعمٛمًقس أٟمثك

 يمذًمؽ، وأُم٤م إن يم٤من اعم٤مس أٟمثك.. وم٤مًمٜم٘مض سم٤معمس.

: أن اخلٜمثك إن يم٤من أٟمثك.. وم٤مًمٜم٘مض حيّمؾ واحلوصؾ دم هذه احلويمي

 سم٤معمس، وإن يم٤من ذيمرًا.. وم٤مًمٜم٘مض حيّمؾ سم٤معمس واًمٚمٛمس ُمٕم٤ًم.

زمـبطـ ايمراضمـي وزمطـقن ويِمؽمط ذم اعمس طمتـك حيّمـؾ اًمـٜم٘مض سمـف أن يٙمـقن )

ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمٜمد وؿ اًمٞمديـ ُمع حت٤مُمؾ يًػم ، وذم اإلهبـ٤مُملم  اًمٞمد، وهق ( ُمـآصوزمع

وظمـرج سمـذًمؽ فمـ٤مهر اًمٙمـػ وطمرومـف  سمقوع سم٤مـمـ أطمدمه٤م قمغم سم٤مـمـ إظمـرى،

  .ورؤوس إص٤مسمع وُم٤م سمٞمٜمٝمام

                                                 

 (.1/215اٟمٔمر: اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م ) (1)

 .(25)( اٟمٔمر: هن٤مي٦م اًمزيـ (2
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ؾإذا َطت اغيتٛق١٦ ُقبٌ أ َٞ ٚيٛ ٚيدٖا ايؿػري ببأ ايساس١ أٚ بإٛ 

 اْتكض ٚق٩ٖٛا.ا٭ؾابل, أٚ َطت سًك١ ايدبس سيا ذنس.. 
 اًمنمح  

وٓ يِمؽمط وضمقد اعمحرُمٞم٦م سملم اعم٤مس واعمٛمًقس يمام أؾمٚمٗمٜم٤م، يمـام ٓ يِمـؽمط 

يمــقهنام يمٌــػميـ، سمــؾ ٓ يِمــؽمط شمٕمــدد اجلٜمًــلم أصــال، إٟمــام ذًمــؽ يمٚمــف يِمــؽمط ذم 

اًمٚمٛمس، ومٞمٜمت٘مض اًمقوقء سمٛمس ىمٌـؾ أو دسمـر ٟمٗمًـف، وهلـذا ىمـ٤مل اعمّمـٜمػ رمحـف اهلل 

قضـئي وُمبـؾ أدمـل ويمـق ويمـدهو ايمصـغغم زمـبطـ ايمراضمـي أو همنذا مسـً اظمتوٟمٗمٕمٜم٤م سمف: )

( أي: ذىمـر زمـام( أو ُم٧ًم ىمٌؾ أو دسمر ٟمٗمًـٝم٤م )زمطقن إصوزمع، أو مسً ضمؾؼي ايمدزمر

( هـل وم٘مـط: ٕٟمـف يٜمـت٘مض وضـقؤهو اكـتؼضسم٤ٌمـمـ اًمٙمـػ أو سمٓمـقن إصـ٤مسمع.. )

ووقء اعم٤مس دون اعمٛمًقس، إٓ ذم اظمتالف اجلٜمًلم طمٞم٨م ٓ حمرُمٞم٦م وٓ صـٖمر، 

 اًمٜم٘مض سم٤معمس ؾمقاء يم٤من اعمس ىمّمدًا أو ؾمٝمقًا.وحيّمؾ 

وحيّمؾ اًمٜم٘مض يمذًمؽ سمٛمس ومرج اعمٞم٧م، يمام يٜم٘مض ُمس اًمذيمر اعم٘مٓمقع، 

وقمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر إن يم٤من  ،قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكمويمذا سمٕمْمف إن سم٘مل اؾمٛمف 

ّٓ  ..ٟمّمٗمف ، أُم٤م ُم٤م اٟم٘مٓمع ُمـ اخلت٤من.. ومال يٜم٘مض ُمًف: إذ ٓ ي٘مع ومال ..ٟم٘مض وإ

 قمٚمٞمف آؾمؿ.

وًمـذا طمـؾ  :ٕٟمف ٓ يِمتٝمك :ومال يٜم٘مض ُمـ أي طمٞمقان.. ُمس ومرج اًمٌٝمٞمٛم٦مأُم٤م 

 ٟمٔمره واٟمتٗمك الد سمف.

 :مهمة 

اًمٜمـ٤مىمض ذم اًم٘مٌــؾ: سم٤مًمٜمًــ٦ٌم ًمٚمــذيمقر هــق اًمــذيمر وم٘مــط دون اخلّمــٞمتلم وؿمــٕمر 

  طمجر اسمـ   اًمِمٞمخ  قمٜمد وم٘مط   اعمٜمٗمذ  قمغم ؿمٗمرهي٤م  ُمٚمت٘مك  ًمٚمٛمرأة: اًمٕم٤مٟم٦م، وسم٤مًمٜم٦ًٌم 

                                                 

 (. 115اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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 ّا.رٙ ا٭زبع١ سدثا أؾػسٜٚط٢ُ نٌ ٚاسد َٔ ٖ
 اًمنمح  

مجٞمٕمـف، وُمـ٤م ي٘مٓمـع ذم اًمِمـٗمرشملم  : ُمٚمت٘مـكوقمٜمد اًمِمٞمخ اًمـرُمكم واًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م،

 .ظمت٤من اعمرأة وًمق سم٤مرزًا طم٤مل اشمّم٤مًمف ٓ اٟمٗمّم٤مًمف

 .ُمٚمت٘مك اعمٜمٗمذواًمٜم٤مىمض ُمـ اًمدسمر: 

(، وىمـد شم٘مـدم إرزمعي: ضمدشمًو أصـغراً (اًمٜمقاىمض )ويسؿك ىمؾ واضمد مـ هذه) 

 الم قمـ الدث وأٟمقاقمف ذم سمداي٦م سم٤مب اًمٓمٝم٤مرة قمٜمد ذيمر اًمقوقء.اًمٙم

 :فائدة 

 هٜم٤مك صمامٟمٞم٦م ومروق سملم اعمس واًمٚمٛمس ُمٌٞمٜم٦م ذم اجلدول اًمت٤مزم:

 اًمّٚمٛمُس  اعمسُّ  

 يٜمت٘مض اًمالُمس واعمٚمٛمقس يٜمت٘مض اعم٤مس دون اعمٛمًقس 1

 يٜمت٘مض سمٚمٛمس مجٞمع اًمٌنمة ظم٤مص  سمٌٓمـ اًمراطم٦م وسمٓمقن إص٤مسمع 2

 يِمؽمط اظمتالف اجلٜمًلم ؽمط اظمتالف اجلٜمًلمٓ ُيِم 3

 ُيِمؽمط سمٚمقغ طمد اًمِمٝمقة ٓ ُيِمؽمط سمٚمقغ طمد اًمِمٝمقة 4

 ُيِمؽمط قمدم اعَمْحَرَُمٞم ٦م  ٓ ُيِمؽمط قمدم اعَمْحَرَُمٞم ٦م 5

ٓ يِمــؽمط سم٘مــ٤مء آؾمــؿ قمٜمــد اسمـــ  اًمٕمْمق اعمٜمٗمّمؾ يٜم٘مض إن سم٘مل اؾمٛمف 6

 طمجر.

 ويِمؽمط قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم 

 ٓ سمد ُمـ ؿمخّملم واطمديٙمقن ُمـ ؿمخص  7

 ٓ خيتص سم٤مًمٗمرج خيتص سم٤مًمٗمرج: ))اًم٘مٌؾ واًمدسمر(( 8

 

                                                 
 .(1/54)، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج (1/152)اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 .(1/118)اٟمٔمر: هن٤مي٦م اعمحت٤مج  (2)
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 ما حيسو باحلدخ األصغس

ؾٝشدسّ عًٝٗدا أزبعد١ أغدٝا٤:      ..إذا اْتكض ٚقد٤ٛ اغيدسأ٠ بػد٤ٞ ػيدا ذنسْدا     

ٚاياددٛاف بايهعبدد١   ,ايؿدد٠٬ ؾسقددٗا ْٚؿًددٗا, ٚضددذٛ  ايددت٠ٚ٬, ٚضددذٛ  ايػددهس     

 ......................... ٚظيً٘,, ايهسِٜ , َٚظ اغيؿشـ ٖٚٛ ايكسإْٓٚؿ٬ّ ؾسقّا
 اًمنمح  

 

 ما حيسو باحلدخ األصغس

( ُمــ اًمٜمـقاىمض إرسمٕمـ٦م سمتٗمّمـٞمٚمٝم٤م إذا اكتؼض وضقء اظمرأة زمًمـ رـو ذىمركـوه)

همقحرم فمؾقفو أرزمعي أؾمـقوء: ايمصـالة همرضـفو وكػؾفـو، وؽمـجقد ايمـتالوة، اًم٤ًمسمؼ.. )

ـ اٟمت٘مض ووـقئٝم٤م، إٓ إن يم٤مٟمـ٧م (، وم٤مًمّمالة وشمقاسمٕمٝم٤م حترم قمغم ُموؽمجقد ايمرؽر

 وم٤مىمدة ًمٚمٓمٝمقريـ اعم٤مء واًمؽماب، ومتّمكم ُمع الدث لرُم٦م اًمقىم٧م صمؿ شم٘ميض.

(: ًم٘مقًمـف صـغم ايمطـقاف زمويمؽعبـي( حيرم قمٚمٞمٝم٤م يمذًمؽ ًمق اٟمت٘مض ووقئٝم٤م )و)

ـاَ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ـ ٦مِ ًَمـزِ ٜمْ ٛمَ سمِ  اُف قَ ًمٓم   فِ ْٞمـومِ  ؾ  طَمـأَ  دْ ىَمـ اهللَ ن  أَ  َ ٓ  إِ  ةِ اَل اًمّم 

َ إِ  ُؼ ٓمِ ٜمْ  يَ اَل ومَ  ..َؼ ٓمَ ٟمَ  ـْ ٛمَ ومَ  ،َؼ ٓمْ اًمٜمُّ  أظمرضمف ال٤ميمؿ، واًمذي حيرم قمٚمٞمٝم٤م مجٞمـع (( ػْمٍ خَ سمِ  ٓ 

( يمـ٤مًمتٓمقع سمـ٤مًمٓمقاف، وكػـالً ( يمٓمقاف اإلوم٤موـ٦م، )همرضوً أٟمقاع اًمٓمقاف إرسمٕم٦م، )

وواضم٤ًٌم يمٓمقاف اًمقداع، وؾمٜم٦م يمٓمقاف اًم٘مدوم، ومجٛمٞمع هذه إٟمقاع إرسمٕم٦م حتـرم 

 صم٦م.قمغم اعمحد

وهـق ايمؼـرآن  –مـس اظمصـحػ ( حيرم قمغم ُمـ اٟمت٘مض ووـقؤه٤م يمـذًمؽ )و)

، وُمـ {٩٧انوالعت: } چپ  ڀ  ڀ        ڀ چ شمٕم٤ممم:  ( وًمق آي٦م ُمٜمف: ًم٘مقًمفايمؽريؿ

اخلٓم٠م ُم٤م ي٘مقًمف اًمٌٕمض ُمـ أن اعمراد سم٤معمٓمٝمريـ هؿ اعمالئٙم٦م: ًمٜمف ًمق صح ذًمؽ ًمٙمـ٤من 

يمـام  ُمٓمٚم٘م٤ًم، وهذا ٓ ي٘مقل سمف قم٤مىمـؾ، ُمٕمٜم٤مه أن همػم اعمالئٙم٦م يم٤مًمٌنم ٓ جيقز هلؿ ُمًف

 ضمٚمده   (، أو محؾمحؾفُمـ سم٤مب أومم ) ( حيرم وإؾمٓمر، )  وسملم حيرم ُمس طمقاؿمٞمف 
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

ٜمف، وطمقاؿمٞمف، وظمريٓمتف وهـق ُمـ٤م اعمتّمؾ سمف، ويمذا اعمٜمٗمّمؾ اًمذي مل شمٜم٘مٓمع ٟمًٌتف قم

جيٕمؾ ُمـ ًم٤ٌمس يقوع ومٞمف اعمّمحػ يِمٌف اًمّمٜمدوق، وصٜمدوىمف، وقمالىمتف إذا يم٤من 

ومٞمٝم٤م ،أي ذم ُم٤م ذيمر ُمـ ظمريٓم٦م وُم٤م سمٕمده٤م. وًمق طمرق اجلٚمد.. اٟم٘مٓمٕمـ٧م ٟمًـٌتف قمــ 

اعمّمحػ قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم، ومل شمٜم٘مٓمع قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر سمؾ رُم٤مده حمؽمم ، أُّم٤م 

وحيــرم وـمئــف  ،جيــ٥م دومٜمــفو ،ومرُمــ٤مده حمــؽمم سم٤مشمٗمــ٤مىمٝمام ..يمٚمــفًمــق طمــرق اعمّمــحػ 

طمـرم ُمـس  ..د اخلريٓمـ٦م أو اًمّمـٜمدوق ًمـف وطمـده يمـ٤مخلزائـَٕمـوًمـق مل شمُ  سم٤مٕىمدام.

مل  ومٞمٝمـ٤م..٤م إن مل يٙمــ اعمّمـحػ أُمّ  ،إن يم٤من ُمقضمقداً اعمح٤مذي ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛمّمحػ وم٘مط 

 وٓ محٚمٝم٤م. ،حيرم ُمًٝم٤م

    ىم٤مؾمؿ ذم طم٤مؿمٞم٦م اعمٜمٝم٩م.وٓ حيرم ُمس يمرد اعمّمحػ قمغم ُم٤م ٟم٘مؾ اسمـ 

ُمّمحػ ومقق يمت٤مسملم جيقز محؾ اًمذي حتتف  :هموئدة)) :ىم٤مل ذم سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ

ن ظمٞمػ شمٚمٗمـف أو شمٜمجًـف إٓ  ،ن ظمٞمػ هىمتفإُمٕمف ٕظمذ إؾمٗمؾ،  وحيرم شمقؾمده و

 ُمع طمذف. اهـ ((سمؾ دم٥م طمٞمٜمئذ ،أو أظمذ يم٤مومر

اًمذي يمت٥م ًمٚمزيٜم٦م أو  أُم٤م ،اًمٚمقِح اعمٙمتقِب ًمٚمدراؾم٦محيرم أيْم٤م ًُمس ومحؾ و

ومٞمجقز ُمًف ومحٚمف ، واًمٕمؼمة ذم ىمّمد اًمدراؾم٦م أو اًمتؼمك سمح٤مًم٦م اًمٙمت٤مسم٦م  ..اًمؼميم٦م

 ..وم٢من يم٤من ىمّمد اًمٙم٤مشم٥م اًمدراؾم٦م ،وسم٤مًمٙم٤مشم٥م ًمٜمٗمًف أو ًمٖمػمه شمؼمقم٤مً  ،دون ُم٤م سمٕمده٤م

ّٓ ..وإن يم٤من ىمّمده اًمتؼمك  ،طمرم ُمًف ومحٚمف  يم٠من  ،ومآُمره ..ضم٤مز ُمًف ومحٚمف ،  وإ

                                                 
 .(116)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (1)

 .(116)اًمٙمريؿ اٟمٔمر: سمنمى  ((2

 (.1/341سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (3)



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

257 

 .ًؿب١ٝ اغيُٝص٠ يًتعًِ ٚايدزع ؾٝ٘ٚحيٌ ظيً٘ ي 
 اًمنمح  

 اؾمت٠مضمر ؿمخّم٤ًم ًمٙمت٤مسم٦م ُمّمحػ وم٤مًمٕمؼمة سم٤معمًت٠مضمر سمٙمن اجلٞمؿ. 

وذم ومت٤موى اجلامل اًمرُمكم: يمتـ٥م متٞمٛمـ٦م صمـؿ ضمٕمٚمٝمـ٤م ًمٚمدراؾمـ٦م أو قمٙمًـف ، هـؾ 

 يٕمتؼم اًم٘مّمد إول أو اًمٓم٤مرئ ؟ 

ٚم٘مٚمٞمـقيب: أضم٤مب سم٠مٟمف يٕمتؼم إصؾ ، ٓ اًم٘مّمد اًمٓم٤مرئ. وذم طمقار اعمحـكم ًم

 ويتٖمػم الٙمؿ سمتٖمػم اًم٘مّمد ُمـ اًمتٛمٞمٛم٦م إمم اًمدراؾم٦م وقمٙمًف اهـ.

( وًمق يم٤مٟمـ٧م ضمٜمٌـ٤ًم إن يمؾصبقي اظمؿّقزة( أي: اعمّمحػ، ويمذا عمًف )و ؾ محؾف)

(، يم٠من شم٠ميت سمف ًمٚمٛمٕمٚمٛم٦م، أو شمٜم٘مٚمف إمم اعمٙمت٦ٌم، ويمؾ ذًمـؽ يمؾتعؾؿ وايمدرس همقفمحٚمتف )

هلل سمـ قمٛمر سمـ٤م خمرُمـ٦م، وم٢مٟمـف يـرى ضمـقاز ُم٘مٞمد سم٤مًمتٛمٞمٞمز واًمدراؾم٦م ظمالوم٤ًم ًمٚمِمٞمخ قمٌدا

محؾ اًمّمـٌل ويمـذا اًمّمـٌٞم٦م ًمٚمٛمّمـحػ إن يم٤مٟمـ٤م ممٞمـزيـ وًمـق ًمٖمـػم دراؾمـ٦م، وضمـّقز 

 اًمِمٞمخ سم٤مخمرُم٦م يمذًمؽ ُمس مجٞمع ضمٚمد اعمّمحػ إذا ضمٚمد ُمٕمف همػمه.

 ، وذم ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ:ذم أُمتٕم٦مٍ  اعمّمحػ وجيقُز محُؾ 

   ومٞمجقز سم٤مٓشمٗم٤مق. ٘مّمد محؾ إُمتٕم٦م ٓ اعمّمحػ،أن شم 

   قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ  ٓ جيقز هل٤م محٚمف ، ومٝمذه ٓمٚمؼشمٜمقى محؾ آصمٜملم ُمٕم٤ًم أو شمن أ

طمجر، وضم٤مز قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم، وواومؼ اًمِمٞمُخ اخلٓمٞم٥م اًمِمٞمَخ اسمـ طمجـر 

 محؾ آصمٜملم.  تذم اًمتحريؿ إن ٟمق

  :مسائل 

جيري ذم محؾ طم٤مُمؾ اعمّمحػ ُم٤م ذم محؾ اًم٘مرآن ُمع اعمت٤مع قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ  ـ1

 ٓمٚم٘م٤ًم قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم.طمجر، وحيؾ ذًمؽ ُم

                                                 

 (.97اٟمٔمر: خمتٍم شمِمٞمٞمد اًمٌٜمٞم٤من ) (1)



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
258 

........................................................................................... 
 اًمنمح  

ّٓ  ،يٙمره محؾ اًمتٗمًػم وُمًف إن زاد قمغم اًم٘مرآن ـ2 طمرم ، وىم٤مل اًمِمٞمخ  ..وإ

ًػم مجٞمع اًمٙمت٤مب، وم٢من يم٤من اًمتٗم :أي ،اًمرُمكم: اًمٕمؼمة ذم الٛمؾ سم٤مجلٛمٞمع

 :أي ،أيمثر.. ضم٤مز، أو اًم٘مرآن أيمثر.. مل جيز، واًمٕمؼمة ذم اعمس سمٛمقوٕمف

ًف ومٞمف اًم٘مرآن أيمثر.. مل جيز ، أو متسمٛمقوع اعمس، وم٢من يم٤من اعمقوع اًمذي 

 اًمتٗمًػم أيمثر.. ضم٤مز.          

جيقز محٚمف و  ،وحيؾ محؾ شمٗمًػم ىمرآن ُمِمٙمقك ذم يمثرشمف قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر 

همـػم أٟمـف حيـرم ووـع اًمـدراهؿ سمداظمٚمـف   ،دراهـؿَ ذم  -تٕمـ٦مسم٤مًمتٗمّمٞمؾ اعمـ٤مر ذم إُم-

 وسمٛمٙمتقسمف وُمٙمتقب قمٚمؿ ذقمل.

  :فائدة 

اعم٘مّمقد ُمـ طمرُم٦م ُمس اعمّمـحػ ُمـس مجٞمـع أضمزائـف ُمــ ورق وهمـػمه وًمـق 

سمٞم٤مض وه٤مُمش، أُم٤م ىمٚم٥م ورىمف سمٕمقد.. وم٢مٟمف جيـقز ىمٚمـ٥م ورق اعمّمـحػ سمٕمـقد إن مل 

اعمّمـحػ.. مل جيـز ىمٚمٌـف  يٜمٗمّمؾ اًمقرق قمـ اعمّمحػ، أُم٤م إذا اٟمٗمّمـؾ اًمـقرق قمــ

، أُم٤م ًمق اٟمٗمّمؾ اًمقرق قمغم اًمٕمقد أصمٜم٤مء اًم٘مٚم٥م.. ٦مًمف ٓ ُم٤مؾم ٦مّمػم طم٤مُمٚمشم ٤مسمٕمقد: ٕهن

 مل يي.

                                                 

 .(1/57)، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج (1/164)اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)
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 نٔفٔ٘ الْضْٛ بْادباتُ ّضييُ

 ......... نٝؿ١ٝ ايٛق٤ٛ: إٔ تػطٌ اغيسأ٠ نؿٝٗا قبٌ إٔ تدخًُٗا اإلْا٤,
 اًمنمح  

 

 نٔفٔ٘ الْضْٛ بْادباتُ ّضييُ

ّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف ذم هذا اًمٗمّمؾ اًمقوقَء ُمـ سمدايتف إمم هن٤ميتـف، يٌلم اعم

وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمــ اًمٗمـروض واًمنمـوط، ومـام هـق هٜمـ٤م ًمـٞمس ُمــ اًمٗمـروض وٓ 

اًمنموط.. ومٝمق ُمـ اًمًٜمـ، وم٘مد ايمتٗمك اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف سمـذيمر اًمٗمـروض 

قمـدال اًمٗمـروض  واًمنموط، صمؿ حتدث قمـ يمٞمٗمٞم٦م اًمقوـقء، ومتٙمـقن اًمًـٜمـ ومٞمـف ُمـ٤م

 واًمنموط.

 ( يم٤مُمال سمٗمرووف وذوـمف وؾمٜمٜمف:ىمقػقي ايمقضقء)

( اًمذي شمريد همرف اعم٤مء ُمٜمف إن أن سمغسؾ اظمرأة ىمػقفو ومبؾ أن سمدطمؾفام اإلكوء)

ـْ يم٤من اعم٤مء ىمٚمٞماًل: ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) إَِذا اؾْمَتْٞمَ٘مَظ َأطَمُديُمْؿ ُِم

َٚمَٝم٤م صَماَلصموَماَل َيْٖمِٛمْس َيدَ  ..َٟمْقُِمفِ  ًِ  طَمت ك َيْٖم
ِ
َٟم٤مء ـَ سَم٤مشَم٧ْم َيُدهُ  ،٤مً ُه ذِم اإْلِ َٓ َيْدِري َأْي ُف  (( وَم٢مِٟم 

أظمرضمف ُمًٚمؿ، وم٢من مل شمتٞم٘مـ اعمرأة ـمٝم٤مرة يدهٞمٝم٤م.. يمره هل٤م همٛمًٝمام ذم اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ 

ىمٌؾ همًٚمٝمام صمالث ُمرات ظم٤مرج اإلٟم٤مء، وم٢من شمٞم٘مٜم٧م قمدم ـمٝم٤مرهتام.. طمرم همٛمًٝمام 

ؾ، وهذا إن مل يٙمـ هل٤م ُم٤مء آظمر، أُم٤م ًمق يم٤من هل٤م ُم٤مءان.. ومال حيرم قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مء اًم٘مٚمٞم

إشمالف  أطمدمه٤م: ٕهن٤م ؾمتتقو٠م سم٤مًمث٤مين، ًمٙمـ يٙمره هل٤م إشمالف أطمدمه٤م إن يم٤من اعم٤مءان 

ذم ُمٚمٙمٝم٤م، وًمق مل يٙمـ هل٤م إٓ ُم٤مء واطمدًا.. طمرم قمٚمٞمٝم٤م إشمالومف، ويتٕملم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٞمٛمؿ 

 ًمق أشمٚمٗمتف.
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 .................................. ع٢ً ايكبٌ ٚايدبس ظباض١,ثِ ْطتٓذٞ إٕ نإ 
 اًمنمح  

(، وآؾمتٜمج٤مء ًمٖم٦م: ـمٚم٥م شمؿ سمستـجل إن ىمون فمعم ايمؼبؾ أو ايمدزمر كجوؽمي) 

 ىمٓمع آذى.

ث ُمـ اًمٗمرج قمـ اًمٗمرج.  وذقم٤ًم: إزاًم٦م اخل٤مرج اًمٜمجس اعمٚمقِّ

 وًمالؾمتٜمج٤مء مخ٦ًم أطمٙم٤مم، وهل:

 ث.واضم٥م: ُمـ ظمروج اًمٜمجس اعمٚمق ـ1

 ُمٜمدوب: ُمـ ظمروج اًمٜمجس اجل٤مُمد وُمـ ظمروج اعمٜمل. ـ2

 ُم٤ٌمح: ُمـ اًمٕمرق.  ـ3

ُمٙمروه: ُمـ ظمروج اًمريح، ويمذا يٙمره إن يم٤من سمحجر الرم ووضمد همػمه  ـ4

 ويمذا سمامء زُمزم.

طمرام ُمع اًمّمح٦م: إن يم٤من سمٛمٖمّمقب، وُمع قمدم اًمّمح٦م: إن يم٤من  ـ5

 .سمٛمحؽمم يم٠ميمؾ وأوراق قمٚمؿ ذقمل وآًمتف وضمٚمده

أو سم٤ملجر، أو هبام ُمٕم٤ًم، وإومْمؾ اجلٛمع سملم اعم٤مء  ويٙمقن آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء،

والجر، واعمراد سم٤ملجر هٜم٤م: يمؾ ضم٤مُمد ـم٤مهر ىم٤مًمع ًمٚمٜمج٤مؾم٦م همػم حمؽمم، ومخرج 

سم٘مقًمٜم٤م: ضم٤مُمد.. ُم٤م يم٤من رـم٤ًٌم، ومال يّمح آؾمتٜمج٤مء سمف، وظمرج سم٘مقًمٜم٤م: ـم٤مهر.. ُم٤م 

ٚمٜمج٤مؾم٦م يم٤مًمزضم٤مج يم٤من ٟمج٤ًًم أو ُمتٜمج٤ًًم، وسم٘مقًمٜم٤م: ىم٤مًمع.. ُم٤م يم٤من أُمٚم٤ًًم همػم ىم٤مًمع ًم

إُمٚمس، والجر إُمٚمس، أو يم٤من ًمزضم٤ًم أو رظمقًا، أو شمٜم٤مصمرت أضمزاؤه يم٤مًمؽماب، 

 وظمرج سم٘مقًمٜم٤م: همػم حمؽمم.. ُم٤م يم٤من حمؽمُم٤ًم يم٤معمٓمٕمقم.

وًمق أرادت اعمرأة آىمتّم٤مر ذم آؾمتٜمج٤مء قمغم الجر.. ضم٤مز ذًمؽ ويمٗمك، 

 وًمٙمـ سمنموط صمامٟمٞم٦م شمًٛمك ذوط إضمزاء الجر، وهل:
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أن يٙمقن آؾمتٜمج٤مء سمثالصم٦م أطمج٤مر، أي: صمالث ُمًح٤مت، ومال يِمؽمط  .1

شمٕمدد إطمج٤مر، سمؾ شمٙمٗمل طمجرة واطمدة هل٤م صمالصم٦م أـمراف، أو طمجرة 

 واطمدة يًتٜمجل ُمٜمٝم٤م أول ُمرة صمؿ يٖمًٚمٝم٤م وهٙمذا.

ُيٜم٘مل اعمحؾ، أي: اًمّمٗمح٦م، والِمٗم٦م ذم اًمذيمر، وفم٤مهر ومرج اعمرأة، أن  .2

سمحٞم٨م ٓ يٌ٘مك إٓ أصمرًا ٓ يزيٚمف إٓ اعم٤مء أو صٖم٤مر اخلزف، وإومْمؾ: أن 

شمزيؾ هذا إصمر أيْم٤م سمامء أو ضم٤مُمد،  وم٤مل٤مصؾ هٜم٤م ٓسمد ُمـ أُمريـ: اإلٟم٘م٤مء، 

اإلٟم٘م٤مء.. وأن يٙمقن اإلٟم٘م٤مء سمثالث ُمًح٤مت، ومٚمق ُمًح٧م صمالصم٤ًم ومل حيّمؾ 

ومتج٥م اًمزي٤مدة طمتك حيّمؾ اإلٟم٘م٤مء، صمؿ إن طمّمؾ اإلٟم٘م٤مء سمٕمدد وشمر.. يمٗمك، 

وم٢من طمّمؾ سمٕمدد ؿمٗمع زادت ُمًح٦م ًمٞمٙمقن اإلٟم٘م٤مء سمقشمر، وًمق طمّمؾ 

 اإلٟم٘م٤مء سمٛمًح٦م أو ُمًحتلم.. وضم٥م زي٤مدة اًمث٤مًمث٦م، يمام ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

 
ِ
ـــــْرٍج ُُمقضِمـــــ٥ُم اؾمـــــتِٜمَج٤مء ـــــ٨ُم وَم  شمٚمقي

 

 
ِ
ــــــؿ اعمــــــ٤مء ـ  سم٤مٕطمجــــــ٤مِر صم  وؾُمــــــ

ـــــِزيُء ُمـــــ٤مٌء أو صمـــــالُث أطمجـــــ٤مرْ    جُيْ

 

ــــ٤مرْ  ـ  اإليت ــــ ــــ٤م وؾُم ــــ٤م قَمْٞمٜمَ ــــل هب  ُيٜمِْ٘م

ــــــْؾ   ــــــ٦ٍم طَمَّم ــــــ٠مـمراٍف صمالصم ــــــق سم  وًَم

 

ـــــَح٦ٍم ًمًـــــ٤مِئِر اعَمَحـــــْؾ  ًْ  سمُٙمـــــؾِّ َُم

أن ٓ جيػ اًمٜمّجس، أي: ٓ يٞمٌس اخل٤مرج يمٚمف أو سمٕمْمف، وم٢من ضمػ  .3 

 سمحٞم٨م ٓ ي٘مٚمٕمف الجر.. شمٕملم اعم٤مء.

٘مؾ قمـ اعمحؾ اًمذي أص٤مسمف قمٜمد اخلروج أن ٓ يٜمت٘مؾ اخل٤مرج، أي: ٓ يٜمت .4

 واؾمت٘مر ومٞمف، وهٜم٤م ي٠ميت  شمٗمّمٞمؾ، وهق:

  إن مل يٜمت٘مؾ، أي: سم٠من اؾمت٘مر ذم اعمحؾ اًمذي أص٤مسمف قمٜمد اخلروج، وهق

 خمرج اًمٌقل )اإلطمٚمٞمؾ(، وخمرج اًمٖم٤مئط )ومتح٦م اًمنمج(، أو مل يًت٘مر ُمع 
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 اظمؽماىمف ًمٚمٝمقاء.. ومٗمٞمف طم٤مٓت:

إن مل يت٘مٓمع ومل جي٤موز اًمّمٗمح٦م والِمٗم٦م سم٠من اؾمت٘مر سمدون ظمرق  - أ

 ًمٚمٝمقاء.. يمٗمك ومٞمف الجر.

إن شم٘مٓمع سم٠من مل يًت٘مر ُمع ظمرىمف ًمٚمٝمقاء سم٠من ظمرج ىمٓمٕم٤ًم ذم حم٤مل  وًمق ذم  - ب

 ٘مٓمع، ويمٗمك الجر ذم اعمتّمؾ.اًمّمٗمح٦م أو الِمٗم٦م.. شمٕملم اعم٤مء ذم اعمت

إن ضم٤موز اًمّمٗمح٦م والِمٗم٦م.. ومٜمٜمٔمر: إن يم٤من ُمٜمٗمّماًل.. شمٕملم اعم٤مء ذم  - ت

 اعمٜمٗمّمؾ، وإن يم٤من ُمتّماًل.. شمٕملم اعم٤مء ذم اجلٛمٞمع.

 :إن اٟمت٘مؾ.. ومٜمٜمٔمر 

إن يم٤من ُمتّمال سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م.. شمٕملم اعم٤مء ذم اجلٛمٞمع وًمق ذم اًمّمٗمح٦م  - أ

 والِمٗم٦م.

 اعم٤مء ذم اعمٜمت٘مؾ واو ذم اًمّمٗمح٦م وإن يم٤من ُمٜمٗمّماًل قمـ اًمٜمج٤مؾم٦م.. شمٕملم - ب

 والِمٗم٦م، ويمٗم٦م الجر ذم همػم.

ويالطمظ أن اًمٗمرق سملم آٟمت٘م٤مل واًمت٘مٓمع: أن آٟمت٘م٤مل اظمؽماق اهلقاء سمٕمد 

 آؾمت٘مرار، وأن اًمت٘مٓمع اظمؽماق اهلقاء سمدون اؾمت٘مرار.

أن ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف آظمر، يمام أو شمراب أو ٟمجس آظمر، وقمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم:  .5

 ف سم٤مجل٤مف اًمٓم٤مهر.ٓ يي اظمتالـم

أن ٓ جي٤موز صٗمحتف وطمِمٗمتف، أس: جي٤موزمه٤م ُمتّماًل سمدون اٟمٗمّم٤مل،  .6

 ومٞمتٕملم اعم٤مء طمٞمٜمئٍذ ذم اًمذي ضم٤موز دون همػمه.

 اؾمتٞمٕم٤مب اعمحؾ سم٤ملجر، وإومْمؾ أن شمًتققم٥م اعمحؾ سمٙمؾ طمجرة ُمـ  .7
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 .................... ٚتػطٌ نٝؿٗا قاؾد٠  ْٜٛت أ ا٤ ضٓٔ ايٛق٤ٛ, ,ثِ تبطٌُ
 نمحاًم  

اًمثالث إطمج٤مر، سم٠من شمٌدأ سم٤مٕول ُمـ ُم٘مدم اًمّمٗمح٦م اًمٞمٛمٜمك، وشمديره 

ىمٚمٞماًل ىمٚمٞماًل سمرومؼ إمم ُمقوع اسمتدائٝم٤م، وشمٌدأ سم٤ملجر اًمث٤مين ُمـ ُم٘مدم اًمٞمنى 

يمذًمؽ، ومتر اًمث٤مًم٨م قمغم صٗمحتٞمٝم٤م وُمنسمتٝم٤م، وًمق زادت أيمثر ُمـ صمالث 

جس صمؿ شمٕمٞمده، ومتٙمقن يم٤مًمث٤مًمث٦م ذم ـمري٘متٝم٤م، وذم يمؾ ٓ شمرومع الجر اعمتٜم

 وإٓ.. شمٕملم اعم٤مء. 

 أن شمٙمقن آطمج٤مر ـم٤مهرة. .8

وسمٕمْمٝمؿ يزيد ذـم٤ًم وهق: أن ٓ يّمٞمٌف ُم٤مء، وىمد اقمؽمض قمٚمٞمف سمٕمْمٝمؿ: 

ٕن اًمٙمالم ذم آؾمتٜمج٤مء سم٤ملجر، وم٢مص٤مسم٦م اعم٤مء إذا أريد سمف اًمتٓمٝمػم.. ومٞمٓمٝمر سمدون 

ط طمٞم٨م اؾمتٖمٜمل طمجر، وإذا أريد سمف همػمه.. ومٞمتٞمٕمـ اعم٤مء، ومال طم٤مضم٦م ًمذيمر هذا اًمنم

 قمٜمف سمنمط: أن ٓ يٓمرا قمٚمٞمف آظمر.

ــ٦م  ويًـــ آؾمــتٜمج٤مء سم٤مًمٞمــد اًمٞمنــى، وآقمــتامد قمــغم اًمقؾمــٓمك ُمٜمٝمــ٤م ذم إزاًم

اًمدسمر ظمٌم قمـقد  ٧مآؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء: إذ ًمق ىمدُم ت٘مدم اًم٘مٌؾ إن أرادشماًمٖم٤مئط، وأن 

ٌؾ، سمؾ آؾمتٜمج٤مء سم٤ملجر: ٕٟمف جيػ ىمٌؾ اًم٘م ت٘مدم اًمدسمر إن أرادشماًمٜمج٤مؾم٦م إًمٞمف، و

 شم٘مدم.يمثػمًا ُم٤م جيػ ىمٌؾ آؾمتٜمج٤مء ومال جيزئ ومٞمف إٓ اعم٤مء، يمام 

( وأىمؾ اًمًٌٛمٚم٦م: سمًؿ اهلل، وأيمٛمٚمٝم٤م: سمبسؿؾ( سمٕمد أن شمًتٜمجل اعمرأة )شمؿ)

كقيً أداء ؽمــ (، أي: ىم٤مئٚم٦م: )وسمغسؾ ىمػقفو وموصدةسمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، )

ؾ أضمر شمٜمِق ذًمؽ.. مل   مل ًمق  (: ٕهن٤م ايمقضقء  اًمًٜمـ، ًمقضمقده٤م ىمٌؾ اًمٜمٞم٦م، وإن  حتّمِّ

                                                 

 (.1/95(، والقار اعمدٟمٞم٦م )1/819اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)
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ٟمقت ومرض اًمقوقء ًمتٜم٤مل إضمر.. وم٤مشمتٝم٤م اًمًٜمـ اعمتٌ٘مٞم٦م سمٛمجرد أن يّمٞم٥م اعم٤مء 

يمام أٟمف يٚمزُمٝم٤م أن  محرة اًمِمٗمتلم قمٜمد اعمْمٛمْم٦م: ٕن محرة اًمِمٗمتلم ُمـ فم٤مهر اًمقضمف،

شمٕمٞمد همؾ محرة اًمِمٗمتلم ُمع اًمقضمف ًمقضمقد اًمّم٤مرف أصمٜم٤مء همًٚمٝم٤م، ومٖمٜمٝم٤م مل شمٖمًٚمٝم٤م 

 –سمٜمٞم٦م همًؾ اًمقضمف سمؾ سمٜمٞم٦م اعمْمٛمْم٦م، ىم٤مل ذم ))سمنمى اًمٙمريؿ((: ))يٙمٗمل اىمؽماهن٤م 

سمًٜم٦م ىمٌؾ اًمقضمف، يمٖمًؾ اًمٞمديـ إن اؾمتحيه٤م قمٜمد  –أي: ٟمٞم٦م ومرض اًمقوقء 

اًمقضمف ُمع اعمْمٛمْم٦م يمحٛمرة اًمِمٗمتلم.. أضمزأت  اًمقضمف، ًمٙمـ ًمق اٟمٖمًؾ ضمزء ُمـ

اًمٜمٞم٦م ووم٤مشم٧م اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق سمٖمًؾ ذًمؽ اجلزء، إذ حمٚمٝم٤م ىمٌؾ اًمقضمف، وجي٥م 

إقم٤مدة ذًمؽ اجلزء ًمٚمّم٤مرف(( اهـ، صمؿ سملّم اعمخَٚمص ُمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل: ))واعمخٚمص 

ُمـ ذًمؽ أن يٜمقي قمٜمد همًؾ اًمٙمٗملم ؾمٜمـ اًمقوقء، وقمٜمد همًؾ اًمقضمف ومرض 

   ه ُمـ اًمٜمٞم٤مت اعمجزئ٦م(( اهـ.اًمقوقء أو همػم

ًمٖمـ٦م: اًمـدًمؽ وآًمتـف، وذقمـ٤م: دًمـؽ ( وهـق ايمسـقاك( اعمتقوئ٦م )شمؿ سمستعؿؾ)

إؾمٜم٤من وُم٤م طمقاًمٞمٝم٤م سمٌمء ظمِمــ، وإومْمـؾ قمـقد إراك، صمـؿ قمـقد اًمٜمخـؾ، صمـؿ 

 قمقد اًمزيتقن، صمؿ ذو اًمرائح٦م اًمٓمٞم٦ٌم همػم اًمرحي٤من، صمؿ يمؾ ظمِمـ وذم ُمٕمٜم٤مه اخلرىم٦م.

 قمغم اًمؽمشمٞم٥م اًمت٤مزم: ٨م إومْمٚمٞم٦موُمراشم٥م اًمًقاك ُمـ طمٞم

 أراك ُمٜمّدى سم٤معم٤مء. (1

 اعمٜمدى سمامء اًمقرد.  (2

 اعمٜمدى سم٤مًمريؼ.  (3

                                                 

 (.93سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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 اًمرـم٥م. (4

 اًمٞم٤مسمس (5

 ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٙمردي ٟمٔمام ًمذًمؽ:

ــ٧ْم  َزْيُتــقنُ  ،اًمٜم ْخــؾِ  ضَمِريــدُ  َأَراكٌ  ٌَ  ُرشمِّ

 

ــــ٥ٌم  ــــَح  وَمٓمِٞم ــــ٤مىِمل ِري ــــَقادِ  سَم قَْم ْٕ ــــاَل  ا  يَمُٛم

ــؾُّ   ــًدى َويُم ــ٤م ُُمٜمَ ــاَم  اعَم ــَقْردِ  وَم ــفُ  اًْم  ِريُ٘م

 

َقاكِ  ذِم  َرـْم٥ٌم  ٌْسِ اًْمٞمَ  وَمُذو ًِّ  َواقْمَٛمـاَل  َدرِ ا اًم

اؾمـتٞم٤ميم٤ًم، وٓ  كاخلِمـٜم٦م اعمتّمـٚم٦م: ٕٟمـف ٓ يًـٛم ٤موٓ جيزئ آؾمتٞم٤مك سم٠مصـٌٕمٝم 

ًمِمٞمخ اًمرُمكم، وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر واًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م أهن٤م دمزئ إن اعمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمد ا

ــ٤م سمٓمٝم٤مرهتــ٤م ــ٤م سمٜمج٤مؾمــتٝم٤م مل جيــز آؾمــتٞم٤مك هبــ٤م يمًــ٤مئر  ،ىمٚمٜم وهــق إصــح، وإن ىمٚمٜم

همًـؾ اًمٗمـؿ  ٤ماًمٜمج٤مؾم٤مت، وسمح٨م اإلؾمٜمقي إضمزائٝمـ٤م وإن ىمٚمٜمـ٤م سمٜمج٤مؾمـتٝم٤م، ويٚمزُمٝمـ

ًـتح٥م ٓ أهنـ٤م ًمٞمًـ٧م سمٜمجًـ٦م، ودومٜمٝمـ٤م ُم -يمـام أذٟمـ٤م-، وإصـح ٤مومقرًا ًمٕمّمٞم٤مهن

 واضم٥م، يمام ذم اعمٖمٜمل وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين.

 اخلِمٜم٦م.. ومتجزئ ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمتّمٚم٦م أو ُمٜمٗمّمٚم٦م. ٤مأُم٤م إصٌع همػمه

 واًمًقاك شمٕمؽميف أطمٙم٤مم أرسمٕم٦م، وهل: 

 : إذا يم٤من ُمٖمّمقسم٤ًم .طمرام (1

                                     : قمٜمد يمؾ أُمر ذي سم٤مل.                                                                   ُمٜمدوب (2

 : سمٕمد اًمزوال ًمٚمّم٤مئؿ، واظمت٤مر اإلُم٤مم اًمٜمقوي قمدم اًمٙمراه٦م. ُمٙمروه (3

 ف. شم: إذا ٟمذرواضم٥م (4

                                                 

 .(1/229)، وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين (1/81)اٟمٔمر: اعمٖمٜمل  (1)
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 ....... تكبك٘ بايٝد اي٢ُٓٝ, ٚاقع١ اشبٓؿس ٚاإلبٗاّ ذبت ايطٛاى, ٚايبٓؿس
 اًمنمح  

اك.. محؾ قمـغم ىم٤مل ذم سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ: ))  )وم٤مئدة(: ىم٤مل ع ش: ًمق ٟمذر اًمًق

اعمتٕم٤مرف ُمـ دًمؽ إؾمٜم٤من وُم٤م طمقهل٤م اهـ، وأومتك اًمزُمزُمل سم٠مٟمف ٓ سمد ٕصؾ اًمًـٜم٦م 

ُمـ اؾمتٞمٕم٤مب إؾمٜم٤من وُم٤م طمقهل٤م أي فم٤مهرًا وسم٤مـمٜمـ٤ًم، وىمـ٤مل أسمـق خمرُمـ٦م: ٓ ؿمـؽ أن 

 ؾم٘مػ الٚمؼ ُمـ أيمٛمٚمف (( اهـ. 

: وٓ يٙمقن ُم٤ٌمطم٤م: ٕن ُم٤م أصـٚمف اًمٜمـدب ٓ شمٕمؽميـف اإلسم٤مطمـ٦م، وىمـ٤مل سمٕمْمـٝمؿ 

 ؾمقاك ص٤مًمٍح ًمٚمتؼمك سمف. تيٙمقن ظمالف إومم وهق: إذا أظمذ

 :٤مُمٜمٝم ،ويٙمقن اًمًقاك آيمد ذم ُمقاوع

 قمٜمد اًمّمالة. ـ1

 قمٜمد اًمقوقء. ـ2

 قمٜمد آؾمتٞم٘م٤مظ ُمـ اًمٜمقم . ـ3

 قمٜمد شمٖمػم اًمٗمؿ. ـ4

ويٙمــره اًمًــقاك سمٕمــد اًمــزوال ًمٚمّمــ٤مئؿ: ٕٟمــف يــذه٥م اخلٚمــقف، وًمــق واصــؾ 

ٞمـقم اًمثـ٤مين: ٕن اخلٚمـقف وم٢من اًمًقاك ذم طم٘مف يٙمـره ُمــ ومجـر اًم ..ؿمخص اًمّمٞم٤مم

يمـام  يٙمقن ُمقضمقدًا ُمـ اًمٞمقم إول. واظمت٤مر اإلُمـ٤مم اًمٜمـقوي قمـدم اًمٙمراهـ٦م ُمٓمٚم٘مـ٤مً 

 .شم٘مدم

 طريقة استعمال السواك:

 ايمسقاك، وايمبـصـر   حتً  واإلهبوم  اخلـٌم ايمقؿـك، واضعي   زمويمقد  سمؼبضفأن )

 

                                                 

 (.1/275سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)
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 .................. ٚايٛضا٢ ٚايطباب١ ؾٛم ايطٛاى, ٚتبتد٨ بػل ؾُٗا ا٭ضئ,
 اًمنمح  

( إمم ٟمّمـٗمف، وشمثٜمـل وايمقؽمطك وايمسبوزمي همقق ايمسقاك، وسمبتـدئ زمرـؼ همؿفـو إيؿــ

سم٤مجل٤مٟم٥م إين إمم ٟمّمٗمف أيْم٤ًم ُمـ داظمؾ إؾمـٜم٤من وظم٤مرضمٝمـ٤م، ُمثـؾ طمـرف صمامٟمٞمـ٦م 

 .سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م وهق قمغم ضمٜم٥م هٙمذا: 

ؾمـٝم٤م ـمـقًٓ ومترر اًمًـقاك قمـغم ؾمـ٘مػ طمٚم٘مٝمـ٤م سمٕمـد إُمـراره قمـغم يمـرد أفمرا

 وقمرو٤ًم وقمغم سم٘مٞم٦م أؾمٜم٤مهن٤م قمرو٤ًم وقمغم ًم٤ًمهن٤م ـمقًٓ.

وهـق: ))اًمٚمٝمـؿ  سمـٞمِّْض سمـف أؾمـٜم٤مين،  ،٠ميت هبذا اًمدقم٤مء قمٜمد آؾمـتٞم٤مكشمويًـ أن 

ٌْٜمِل قمٚمٞمف ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم((.
٧ٌِّم سمف هَل٤َميِت، وسم٤مرك زم ومٞمف، وأصمِ  وؿمد  سمف ًَمَث٤مصمِل، وصم

 :مسألة 

ـ اًمتًـٛمٞم٦م ىمٌـؾ اًمًـقاك أو يًــ اًمًـقاك ىمٌـؾ اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هؾ شمً

 اًمتًٛمٞم٦م؟ 

وم٤مًمتًـٛمٞم٦م  ..وم٤مًمًقاك يًـ ىمٌٚمف اًمتًٛمٞم٦م، وأن ىمٚمٜم٤م اًمتًٛمٞم٦م ..وم٢من ىمٚمٜم٤م اًمًقاك

آي٦م ُمـ اًم٘مرآن يًـ ىمٌٚمٝم٤م اًمًقاك، وم٤مظمتـ٤مر سمٕمْمـٝمؿ شم٘مـديؿ اًمًـقاك قمـغم اًمتًـٛمٞم٦م، 

 أيْمــ٤مً  اظمتــ٤مرهو ،يم٤معمّمــٜمػ رمحــف اهلل وُمــٜمٝمؿ ُمـــ ذهــ٥م إمم أن اًمتًــٛمٞم٦م شمًـــ أوًٓ 

ىم٤مل: )) )وؾمٜمٜمف يمثػمة( ذيمر  ٨ماًمِمٞمخ سمـ طمجر، يمام ذيمر ذًمؽ ذم اعمٜمٝم٤مج اًم٘مقيؿ طمٞم

عم٤م ُمر، ويٜمقي سمف ؾمٜم٦م اًمقوقء سمٜم٤مء قمغم ُمـ٤م ُمِمـك ( )اًمًقاك اعمّمٜمػ سمٕمْمٝم٤م ومٛمٜمٝم٤م:

قمٚمٞمف اعمّمٜمػ ـ أي ُمّمٜمػ اعم٘مدُم٦م اليُمٞم٦م وهـق ُمّمـٜمػ اعمختٍمــ شمٌٕمـ٤م جلامقمـ٦م 

 ٚمف سمٕمد همًؾ اًمٙمٗملم وىمٌؾ اعمْمٛمْم٦م ومحٞمٜمئذ ٓ ُمـ أٟمف ىمٌؾ اًمتًٛمٞم٦م، واعمتٕمٛمد أن حم

 

                                                 

 (.19(، وهن٤مي٦م اًمزيـ )1/234اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين ) (1)
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 ................ثِ تأخر غسؾ١ َٔ اغيا٤ تتُكُض َٓٗا َس٠ ٚتطتٓػل بباقٝٗا, 
 اًمنمح  

  اهـ حيت٤مج ًمٜمٞم٦م إن ٟمقى قمٜمد اًمتًٛمٞم٦م ًمِمٛمقل اًمٜمٞم٦م ًمف يمٖمػمه((

، ٠ًمًم٦مهذه اعم ((سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ))وذيمر اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ اعمِمٝمقر ذم يمت٤مسمف 

٘م٤مل: ))ُم٠ًمًم٦م ش: اعمٕمتٛمد أن أول اًمًٜمـ اًمتًٛمٞم٦م صمؿ اًمًقاك.ـ صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ ـ وم

وهٜم٤مك دىمٞم٘م٦م وهل ٟمدب اًمًقاك ًمٙمؾ ذيمر ومٞمِمٛمؾ اًمتًٛمٞم٦م، وٟمـدهب٤م ًمٙمـؾ أُمـر ذي 

سم٤مل، ومٞمحّمؾ طمٞمٜمئذ دور، يمام هق ُمٕمٚمقم، وٓ يـتخٚمص ُمٜمـف إٓ سمـ٠من ي٘مـ٤مل: شمًـٛمٞم٦م 

ـ قمٙمًـف ٓقمتٜمـ٤مء اًمِمـ٤مرع سم٤مًمتًـٛمٞم٦م اًمًقاك ٓ يٜمـدب ىمٌٚمٝمـ٤م ؾمـقاك، وهـق أومم ُمـ

 اهـ. أيمثر.((

: )) وذم ؾمــؿ ُمــ٤م ٟمّمــف: ((اًمتحٗمــ٦م))وىمـ٤مل اًمِمــٞمخ اًمنمــواين ذم طم٤مؿمــٞمتف قمــغم 

ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٝم٤مب اًمرُمكم جيٛمع سملم ُمـ ىم٤مل أوًمف اًمًقاك وُمـ ىمـ٤مل أوًمـف همًـؾ 

وًمف اًمٙمٗملم سم٠من ُمـ ىم٤مل أوًمف اًمًقاك أراد أوًمف اعمٓمٚمؼ، وُمـ ىم٤مل أوًمف اًمتًٛمٞم٦م أراد أ

هل ُمٜمف، وُمـ ىم٤مل أوًمف همًؾ اًمٙمٗملم أراد أوًمـف ُمــ اًمًـٜمـ  ُمـ اًمًٜمـ اًم٘مقًمٞم٦م اًمتل

اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمتل هل ُمٜمف: سمخالف اًمًقاك وم٢مٟمف ؾمٜمف ومٞمف ٓ ُمٜمف، ومال يٜم٤مذم ىمرن اًمٜمٞمـ٦م ىمٚمٌـ٤ًم 

سم٤مًمتًٛمٞم٦م وٓ شم٘مدم اًمًقاك قمٚمٞمٝمام: ٕٟمف ؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م ذم اًمقوـقء ٓ ُمــ اًمْمـقء اهــ.  

سمٍمي ويمردي، وُمٕمٚمقم أن ُم٤م ضمرى قمٚمٞمـف اًمِمـ٤مرح ـ  -٤مروذم اًمٜمٝم٤مي٦م ٟمحقه سم٤مظمتّم

    أي اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ـ يم٤معمٖمٜمل ظم٤مرج قمـ هذا اجلٛمع (( اهـ.

 زمبوومقفو،  نمرهمي مـ اظموء سمتؿضؿض مـفو مرة وسمستـرؼ( اعمتقوئ٦م )شمؿ سملطمذ)

                                                 
 .(48/ 1)اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ هب٤مُمش القار اعمدٟمٞم٦م  (1)

 (1/319)سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ  (2)

 .(239/ 1)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين  (3)
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 ....تؿعٌ ٖهرا ث٬ثّا, ...............................................................
 اًمنمح  

(، وهل أومْمؾ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت قمغم اإلـمالق يمـام ؾمـٜمٌٞمٜمف ىمريٌـ٤م إن ؿمـ٤مء سمػعؾ هؽذا شمالشموً 

 اهلل شمٕم٤ممم.

واعمْمٛمْم٦م هل: إدظم٤مل اعم٤مء ذم اًمٗمؿ وإن مل شمدره، ويًـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمٝم٤م ًمٚمحٜمؽ  

 إٓ ًمّم٤مئؿ ومتٙمره اعم٤ٌمًمٖم٦م، واعمّمٛمّم٦م هل: شمٌٚمٞمؾ اًمِمٗمتلم سم٤معم٤مء.

اًمٚمٝمؿ أقمٜمل قمغم شمالوة يمت٤مسمؽ ويمثرة اًمذيمر ًمؽ، وشم٘مقل قمٜمد اعمْمٛمْم٦م: ))

 ((.وصمٌتٜمل سم٤مًم٘مقل اًمث٤مسم٧م ذم الٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وذم أظمرة

ــ٤مء  ــػ، وآؾمــتٜمث٤مر هــق: إظمــراج ُم ــ٤مء إمم إٟم وآؾمتٜمِمــ٤مق هــق: إدظمــ٤مل اعم

ــٝم٤م إمم  ًِ ــ٤مء سمِٜمََٗم ــ٤مق أن شُمّمــِٕمد اعم ــ٤م ذم آؾمتٜمِم ــػ، ويًـــ هل ـــ إٟم ــ٤مق ُم آؾمتٜمِم

اه٤م ومٞمف، وشمزيؾ سمخٜمٍم ينـاه٤م ُمـ٤م ذم آٟمـػ ُمــ ظمٞمِمقُمٝم٤م ُمع إدظم٤مل ظمٜمٍم ين

 أذى، وٓ شمًت٘ميص ذم آؾمتٜمِم٤مق، وم٢مٟمف يّمػم ؾمٕمقـم٤ًم ٓ اؾمتٜمِم٤مىم٤ًم.

اًمٚمٝمــؿ إين أقمــقذ سمــؽ ُمـــ روائــح اًمٜمــ٤مر وؾمــقء وشم٘مــقل قمٜمــد آؾمتٜمِمــ٤مق: ))

 ((.اًمدار

وًمٚمٛمرأة أن دمٛمع سملم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق، ويًـٛمك سم٤مًمقصـؾ، أو شمٗمّمـؾ 

، واًمقصؾ أومم ُمـ اًمٗمّمؾ، وو٤مسمط اجلٛمـع أن دمٛمـع سمـلم سمٞمٜمٝمام، ويًٛمك سم٤مًمٗمّمؾ

 اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق سمٖمروم٦م واطمدة، وًمف صمالث يمٞمٗمٞم٤مت، وهل:

أن شمتٛمْمٛمض وشمًتٜمِمؼ سمـثالث همـرف، شمتٛمْمـٛمض ُمــ يمـٍؾ ُمٜمٝمـ٤م صمـؿ  .1

شمًتٜمِمؼ سم٤مًم٤ٌمىمل، وهل اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف، 

 ٚمٗمٜم٤م.وهل أومْمؾ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت قمغم اإلـمالق يمام أؾم

 ًتٜمِمؼ شم  صمؿ ،صمالصم٤مً  ُمٜمٝم٤م  تٛمْمٛمض شم ،سمٖمروم٦م ًتٜمِمؼ شمو  تٛمْمٛمضشمأن  .2
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

  ُمٜمٝم٤م يمذًمؽ.

ًتٜمِمؼ ُمٜمٝمـ٤م شمصمؿ  ،تٛمْمٛمض ُمٜمٝم٤م ُمرةشم ،ًتٜمِمؼ سمٖمروم٦مشمتٛمْمٛمض وشمأن  .3

  وهٙمذا صمالصم٤ًم. ُمرة،

ٛمع سملم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق سمٖمروم٦م واطمدة، دموو٤مسمط اًمٗمّمؾ: أن ٓ 

 وهل: ،وًمف صمالث يمٞمٗمٞم٤مت

صمؿ  ،تٛمْمٛمض ُمـ إومم صمالصم٤مً شم ،ًتٜمِمؼ سمٖمرومتلمشمتٛمْمٛمض وشمأن  ـ1

 ًتٜمِمؼ ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م صمالصم٤ًم، وهل أومْمؾ يمٞمٗمٞم٤مت اًمٗمّمؾ.شم

صمؿ  ،تٛمْمٛمض سمقاطمدةشم ،ًتٜمِمؼ سم٧ًم همروم٤متشمتٛمْمٛمض وشمأن  ـ2

 وهٙمذا. ،ًتٜمِمؼ سم٠مظمرىشم

صمؿ  ،سمثالث ُمتقاًمٞم٦م ضتٛمْمٛمشم ،ًتٜمِمؼ سم٧ًم همروم٤متشمتٛمْمٛمض وشمأن  ـ3

 ًتٜمِمؼ سمثالث ُمتقاًمٞم٦م أيْم٤ًم، وهذه أوٕمػ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت إٓ أهن٤م أٟمٔمٗمٝم٤م.شم

 :تنبيه 

سم٤مٓؾمتٜمِم٤مق ُمع اعمْمٛمْمـ٦م  ٧ماًمؽمشمٞم٥م سملم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ُمًتحؼ، وم٢مذا أشم

خ اًمـرُمكم إن أو ىمٌٚمٝم٤م.. طم٧ًٌم اعمْمٛمْم٦م دوٟمف قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجـر، وىمـ٤مل اًمِمـٞم

آؾمتٜمِم٤مق قمغم اعمْمٛمْم٦م.. طم٥ًم آؾمتٜمِمـ٤مق  ٧مهبام ُمٕم٤ًم.. طم٤ًٌم، وإن ىمدُم ٧مأشم

ىمـ٤مل اًمِمـٞمخ اًمنمـواين  .((سمنمى اًمٙمريؿ))دوهن٤م، وم٤مًمٕمؼمة سم٤معمٗمٕمقل أوًٓ، يمام ذم 

 ذح   طمجر ـ   ذم اسمـ  اًمِمٞمخ : ـ أي  قم٤ٌمرشمف : ))(( اًمتحٗم٦م ))قمغم  طم٤مؿمٞمتف  ذم 

                                                 

 (.63-1/62اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري ) (1)

 .(111)( اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ 2)
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 , بكٛهلا: ْٜٛت اياٗاز٠ يًؿ٠٬ أٚ عبٖٛا َٔ ايٓٝات ثِ تٟٓٛ عٓد غطٌ ايٛد٘
 اًمنمح  

ومام شم٘مدم قمـ حمٚمف ًمٖمق، ومٚمق أشمك سم٤مٓؾمتٜمِم٤مق ُمع اعمْمٛمْم٦م أو ىمدُمف قمٚمٞمٝم٤م  سم٤مومْمؾ

أو اىمتٍم قمٚمٞمـف.. مل حيًـ٥م، وًمـق ىمـدُمٝم٤م قمـغم همًـؾ اًمٙمٗمـلم.. طمًـ٥م دوهنـ٤م قمـغم 

ق، هذا اقمتٛمده اًمِمـ٤مرح ذم اعمٕمتٛمد، اهـ ىم٤مل اًمٙمردي قمٚمٞمف ىمقًمف ومام شم٘مدم قمـ حمٚمف ًمٖم

يمتٌف شمٌٕم٤ًم ًمِمٞمخف ؿمٞمخ اإلؾمالم، ويمـالم اعمجٛمـقع ي٘متْمـٞمف، وىمـ٤مل ؾمـؿ اًمٕمٌـ٤مدي ذم 

ذطمــف قمــغم خمتٍمــ أيب ؿمــج٤مع: وهــق اًم٘مٞمــ٤مس، وذم طم٤مؿمــٞمتف قمــغم اعمــٜمٝم٩م اقمتٛمــده 

قمغم أن ُم٤م ذم اًمروو٦م ظمالف اًمّمـقاب،  اإلؾمٜمقَي  ؿمٞمخٜم٤م اًمٓمٌالوي وأىمر اًم٘مٚمٞمقيبُ 

ٌٕمــف اخلٓمٞمــ٥م اًمنمــسمٞمٜمل ووًمــده اجلــامل اًمــرُمكم ُمــ٤م ذم واقمتٛمــد اًمِمــٝم٤مب اًمــرُمكم وشم

 اًمروو٦م أن اًم٤ًمسمؼ هق اعمٕمتد سمف، وُم٤م سمٕمده ًمٖمق(( اهـ.

 :والخالصة 

آؾمتٜمِمـ٤مق قمـغم اعمْمٛمْمـ٦م.. مل  ٧مًمـق ىمـدُم ٤مأن اًمِمٞمخ اسمـ طمجـر يـرى: أهنـ 

 ٧مًمق أشم ٤محي٥ًم إٓ اعمْمٛمْم٦م: ٕن اًمؽمشمٞم٥م سمٞمٜمٝمام ُمًتحؼ، ويرى اًمِمٞمخ اًمرُمكم أهن

أطمـدمه٤م قمـغم أظمـر.. طمًـ٥م إول: ٕن اًمٕمـؼمة  ٧م٤ًم.. طم٤ًٌم، أُم٤م ًمـق ىمـدُمهبام ُمٕم

  قمٜمده سم٤معمٗمٕمقل أوًٓ.

ايمقصمف زمؼقهلو: كقيً ايمطفورة ( أول ضمزء ُمـ )فمـد نمسؾ( اعمتقوئ٦م )شمؿ سمـقي) 

( اعمٕمتؼمة اًمتل ُمرت، وم٢من يم٤مٟم٧م اعمرأة ُمًتح٤مو٦م.. يمؾصالة، أو ضمقهو مـ ايمـقوت

اعمًتح٤مو٦م يمؾ ُمـ يم٤من دائؿ الدث يمًٚمس ٟمقت اؾمت٤ٌمطم٦م ومرض اًمّمالة، وُمثؾ 

 اًمٌقل.

                                                 
))اعم٘مدُم٦م اليُمٞم٦م(( وهق  :واعمراد سمف اعمٜمٝم٤مج اًم٘مقيؿ وهق ذح ًمٙمت٤مب اًمِمٞمخ قمٌداهلل سم٤مومْمؾ اعمًٛمك (1)

 اعمختٍم اًمٙمٌػم. 

 .(1/242)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين  (2)
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, ٚتػطددٌ ٚدٗٗددا َبتد٥دد١ َددٔ أعدد٬ٙ, ٚتعددِ ٚدٗٗددا بايػطددٌ, ٚتتعٗددد َددٛم ايعددري

ٚربسز َٓ٘ ايسَـ, ٚتصٌٜ أ٫ٚ َا ٜعتا  دعً٘ ع٢ً اسبادبري ٚايػؿتري ٚغري 

ا٭ؾابل إزي ْؿـ  ز٩ٚعثِ تػطٌ ايٝد اي٢ُٓٝ َٔ  ذيو ػيا ٜػري يٕٛ اغيا٤, 

 , .........تػطٌ ايٝد ايٝطس٣ َٔ ز٤ٚع ا٭ؾابل إزي ْؿـ ايعكد ايعكد, ثِ
 اًمنمح  

( سم٢مصٌٕمٝم٤م وسمغسؾ وصمففو مبتدئي مـ أفماله، وسمعؿ وصمففو زمويمغسؾ، وسمتعفد) 

(، أي: اـمراومٝمــ٤م ممــ٤م يــكم إٟمــػ: ٕٟمــف حمــؾ دمٛمــع اًمقؾمــخ، مــقق ايمعــكماًمًــ٤ٌمسم٦م )

هق ـمرف اًمٕملم ُمـ اجلٝمـ٦م أيْم٤ًم اًمٚمح٤مظ، و وظمّمقص٤ًم سمٕمد اًمٜمقم، وشمتٕمٝمد سم٤مًم٤ًٌمسم٦م

(، وختـرج مــفإظمرى، أي: ضمٝم٦م إذن، وؾمٛمل ل٤مفم٤ًم ٕن اإلٟمًـ٤من يٚمحـظ سمـف، )

وسمزيؾ أوًٓ مو (، أي: اًمقؾمخ اعمتجٛمد، وُمـ اًمٚمح٤مظ يمذًمؽ، )ايمرمصأي: اعمقق، )

( مم٤م يٛمٜمع وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة، أو يٖمػم اعم٤مء، يم٤مًمٙمحـؾ يعتود صمعؾف فمعم احلوصمبكم

٤م جيٕمؾ قمغم إهداب ُمـ رُمقش صٜم٤مقمٞم٦م، وم٢مهن٤م متٜمـع وصـقل اعمـ٤مء، اجل٤مُمد، ويمذا ُم

( يمـذا وويمذا شمتٜمٌف سمٕمد همزاًمتٝم٤م إن وضمد رء ُمـ اًمالصؼ قمغم إهـداب ومتزيٚمـف، )

(، ومـ٢من همـػمه رو يغغم يمقن اظمـوء( يم٤مخلديـ )ايمرػتكم، ونمغم ذيمؽشمزيؾ ُم٤م جُيٕمؾ قمغم )

همػمه شمٖمػمًا يمثػمًا سمحٞم٨م ؾمٚم٥م  شمٖمػما يًػمًا سمحٞم٨م مل يًٚم٥م اؾمؿ اعم٤مء.. مل يي، وإن

 اؾمؿ اعم٤مء.. ض، ومل يّمح اًمقوقء هبذا اعم٤مء اعمتٖمػم يمام شم٘مدم يمؾ ذًمؽ.

اًمٚمٝمـؿ سمـٞمض وضمٝمـل سمٜمـقرك يـقم شمٌـٞمض وضمـقه وشم٘مقل قمٜمد همًؾ اًمقضمف: ))

( شمـؿ سمغسـؾ((، )أوًمٞم٤مئؽ، وٓ شمًقد وضمٝمل سمٙمٚمامشمـؽ يـقم شمًـقد وضمـقه أقمـدائؽ

إلم كصــػ ايمعضــد، شمــؿ سمغســؾ ايمقــد  ايمقــد ايمقؿـــك مـــ رؤوس إصــوزمعاعمتقوــئ٦م )

(، وهــذا ذم طم٤مًمــ٦م آهمــؽماف، أو ايمقرسـى مـــ رؤوس إصــوزمع إلم كصـػ ايمعضــد

 يم٤مٟم٧م شمّم٥م قمغم ٟمٗمًٝم٤م، أُم٤م ًمق همًٚم٧م ُمـ الٜمٗمٞم٦م، أو ص٥م قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤م.. ومتٌدأ
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ثِ شيطح ايسأع د  ثِ ربًًُٗا بٛقل بأ ايٝطس٣ ع٢ً ؿيٗس اي٢ُٓٝ ٚعهط٘, 

كددل ايهؿددري ؼي اغيددا٤ ثددِ تكددل اإلبٗدداَري عًدد٢   ٚا٭ؾكددٌ َطددح طيٝعدد٘ د بددإٔ ت     

ا٭ؾددابل عًدد٢ َكدددّ ايددسأع ٚشيسُٖددا إزي َدد٪خس ايددسأع ثددِ    ٚز٩ٚعايؿدددغري 

 , ..............................ثِ شيطح ا٭ذْري ٚايؿُاخري سيا٤ ددٜد, تس ُٖا
 اًمنمح  

ٞمخ ُمـ اًمٕمْمد إمم رؤوس إص٤مسمع، أي: اًمٕمٙمس، وهذا اًمتٗمّمٞمؾ يمٚمف هق قمٜمد اًمِمـ

 اًمرُمكم، أُم٤م اًمِمٞمخ اسمـ طمجر.. ومتٌدأ ُمٓمٚم٘م٤ًم سمرؤوس إص٤مسمع ذم اًمٞمديـ واًمرضمٚملم.

( أي: اًمٞمديـ، واًمتخٚمٞمؾ هق اًمتِمٌٞمؽ، وحيّمؾ سم٠مي يمٞمٗمٞم٦م يم٤مٟم٧م، شمؿ ختؾؾفام)

ايمقؿـك، ( اًمٞمد )ايمقرسى فمعم ـمفر(اًمٞمد )زمقضع زمطـًمٙمـ إومْمؾ أن يٙمقن )

ؾ، يم٠من ُوضِمد سملم إص٤مسمع ُم٤م (: ًمتخ٤مًمػ اًمٕم٤ٌمدة اًمٕم٤مدة، وىمد جي٥م اًمتخٚمٞموفمؽسف

 يٛمٜمع وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة، وًمـ يزول إٓ سم٤مًمتخٚمٞمؾ.

قمٓمٜمل يمت٤ميب سمٞمٛمٞمٜمل، وطم٤مؾمٌٜمل وشم٘مقل قمٜمد همًؾ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك: ))اًمٚمٝمؿ ا

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ أن شمٕمٓمٞمٜمل يمت٤ميب ((، وقمٜمد همًؾ اًمٞمنى: ))طم٤ًمسم٤م يًػما

 ((.سمِمامزم أو ُمـ وراء فمٝمري

ايمرأس، وإهمضؾ مسح مجقعف زملن سمضع ايمؽػكم دم ( اعمتقوئ٦م )شمؿ َتسح)

اظموء، شمؿ سمضع اإلهبومكم فمعم ايمصدنمكم، ورؤوس إصوزمع فمعم مؼدم ايمرأس، 

اًمٚمٝمؿ همِمٜمل (، وشم٘مقل قمٜمد اعمًح: ))وَترَهو إلم ممطمر ايمرأس، شمؿ سمردَهو

سمرمحتؽ، وأٟمزل قمغم ُمـ سمريم٤مشمؽ، وأفمٚمٜمل حت٧م فمؾ قمرؿمؽ يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمؽ، 

(، ومه٤م شمؿ َتسح إذككم وايمصامطمكم((، )ي وسمنمى قمغم اًمٜم٤مراًمٚمٝمؿ طمرم ؿمٕمر

(، وٓ يٙمٗمل سمٌٚمؾ اعمًح٦م إومم ًمٚمرأس، ويٙمٗمل سمٌٚمؾ زمام صمديدظمرىم٤م إذٟملم )

 اعمًح٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م، ويًـ ُمًح إذٟملم سمخٛمس يمٞمٗمٞم٤مت، وهل:

بإٔ تكدل ايهؿدري ؼي اغيدا٤ ثدِ تددخٌ زأع ايطدبابتري ؼي ايؿدُاخري ٚتددٜسُٖا          
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َعددارـ ا٭ذْددري, ثددِ شيطددح باإلبٗدداَري ؿيدداٖس ا٭ذْددري ثددِ تًؿددل نؿٝٗددا       ؼي

 ....................................... ثِ شيطح ايسقب١, ُٖٚا َبًٛيتإ با٭ذْري,
 اًمنمح  

زملن سمضع ايمؽػكم دم اظموء، شمؿ وهل ُم٤م ذيمره٤م اعمّمٜمػ رمحف اهلل سم٘مقًمف: ) .1

َهو دم معطػ إذن، شمؿ َتسح سمدطمؾ رأس ايمسبوزمتكم دم ايمصامطمكم وسمدير

 (.زموإلهبومكم ـموهر إذككم

شمؿ سمؾصؼ ىمػقفو وَهو وهل ُم٤م ذيمره٤م اعمّمٜمػ رمحف اهلل أيْم٤ًم، وم٘م٤مل: ) .2

 (.مبؾقيمتون زموٕذككم

 شمٌٚمؾ ظمٜمٍمي يدهي٤م سم٤معم٤مء، صمؿ شمدظمٚمٝمام ذم اًمّمامظملم. .3

 شمٖمًٚمٝمام، أي: إذٟملم ُمع همًؾ اًمقضمف. .4

 متًحٝمام ُمع ُمًح اًمرأس. .5

دة ُمـ هذه اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اخلٛمس صمالث ُمرات يٙمقن ًمألذن وسمتٙمرار يمؾ واطم

 مخ٦ًم قمنم ُمًح٦م.

ًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜمل ُمـ اًمذيـ يًتٛمٕمقن وي٘مقل اعمتقوئ٦م قمٜمد ُمًح إذٟملم: ))

((اًم٘مقل ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف، اًمٚمٝمؿ أؾمٛمٕمٜمل ُمٜم٤مدى اجلٜم٦م ذم اجلٜم٦م ُمع إسمرار

ن (، وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي سمٕمد ُمًحٝم٤م: ٕايمرومبي( اعمتقوئ٦م )شمؿ َتسح)

ظمؼم: ))إٟمف أُم٤من ُمـ اًمٖمؾ(( ُمقوقع أو ؿمديد اًمْمٕمػ، ومال يٕمٛمؾ سمف: ًمٙمـ ىم٤مل ذم 

))سمنمى اًمٙمريؿ(( سمٕمد أن ذيمر يمالم اإلُم٤مم اًمٜمقوي: ))ىم٤مل اًمٙمردي: ًمٙمـ يمالم 

أي:  –اعمحدصملم يِمػم إمم أن ًمف ـمرىم٤ًم يرشم٘مل هب٤م إمم درضم٦م الًـ، وإذا ىمٚمٜم٤م: إٟمف ؾمٜمف 

 أس.ومٞمٛمًحٝم٤م وًمق سمٌؾ اًمر –ُمًح اًمرىم٥م 

 طمدي٨م  –أي: ُمًح اًمرىم٦ٌم  –وىم٤مل اًمٗم٤ميمٝمل ذم ))ذح سمداي٦م اهلداي٦م((: وومٞمف 
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

آظمر ُمرومقع صححف اًمروي٤مين، وهق: ُمـ شمقو٠م وُمًح قمٜم٘مف.. ُوىِمَل اًمٖمؾ يقم 

 اًم٘مٞم٤مُم٦م(( اهـ.

ُم٤مم اًمراومٕمل، ُم٤مم اًمٖمزازم واإلُم٤مم اًمٌٖمقي واإلوىم٤مل سمًٜمٞم٦م ُمًح اًمرىم٦ٌم اإل

وذًمؽ عم٤م روى اإلُم٤مم أمحد وأسمق داود ُمـ طمدي٨م ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف قمـ أسمٞمف قمـ 

ُح َرْأؾَمُف طَمت ك سَمَٚمَغ ضمده اٟمف ىم٤مل: )) ًَ َؿ َيْٛم ُف َرَأى َرؾُمقَل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  َأٟم 

ةً اًْمَ٘مَذاَل وَ  ِم اًْمُٕمٜمُِؼ َُمر  ـْ ُُمَ٘مد  ((، وىم٤مل ال٤مومظ اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف َُم٤م َيِٚمٞمِف ُِم

ٌَْحرِ ))َوذِم ))اًمتٚمخٞمص الٌػم(( سمٕمد أن ذيمر أطم٤مدي٨م ُمًح اًمرىم٦ٌم: ))  ((اًْم

َح اًْمُٕمٜمُِؼ  ًْ ٤مومِِٕملُّ َُم : مَلْ َيْذيُمْر اًمِم  وَي٤ميِنِّ  اً ىَمَرْأُت ضُمْزءُهَق ؾُمٜم ٦ٌم، َوَأَٟم٤م  :َوىَم٤مَل َأْصَح٤مسُمٜم٤َم، ًمِٚمرُّ

ـِ قُمَٛمَر َأن   ـْ اسْم ـْ َٟم٤مومٍِع قَم ـِ ؾُمَٚمْٞماَمَن قَم ـْ وُمَٚمْٞمِح سْم ـُ وَم٤مِرٍس سم٢ِمؾِْمٜم٤َمِدِه قَم لْمِ سْم ًَ َرَواُه َأسُمق اْلُ

َؿ ىَم٤مَل:  ِل  َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  َح سمَِٞمَدْيِف قَمغَم قُمٜمُِ٘مفِ  ))اًمٜمٌ  ًَ ٠َم َوَُم ـْ شَمَقو   ُوىِمَل اًْمُٖمؾ   ..َُم

ـِ وَم٤مِرٍس، ((َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ، َوىَم٤مَل: َهَذا إْن ؿَم٤مَء اهلل طَمِدي٨ٌم َصِحٞمٌح، ىُمْٚم٧ُم: سَملْمَ اسْم

 .(( اهـَووُمَٚمْٞمٍح َُمَٗم٤مَزٌة، وَمُٞمٜمَْٔمُر ومِٞمَٝم٤م

 يث٧ٌم ذم ذًمؽ رء وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ذم يمت٤مسمف ))اًمًٞمؾ اجلرار((: ))مل

وهل  ،أطم٤مدي٨م ((اًمتٚمخٞمص))جر ذم وىمد ذيمر اسمـ طم ،يقصػ سم٤مًمّمح٦م أو الًـ

 :ٓ يمام ىم٤مل اًمٜمقوي وإن مل شمٌٚمغ درضم٦م آطمتج٤مج هب٤م وم٘مد أوم٤مدت أن ًمذًمؽ أصالً 

 ((:اهلدى))وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  ((،إن ُمًح اًمرىم٦ٌم سمدقم٦م وإن طمديثف ُمقوقع))

 ؿ وًمٙمـ ٓ شمِمؽمط وهذا ُمًٚم   .اٟمتٝمك ((ًمٌت٦مامل يّمح قمٜمف ذم ُمًح اًمٕمٜمؼ طمدي٨م ))

                                                 

 (.115سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)

 (.1/167اًمتٚمخٞمص الٌػم ) (2)
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ٚع ا٭ؾدابل إزي ْؿدـ ايطدام, ثدِ إزي ايسددٌ      ٩دٌ اي٢ُٓٝ َدٔ ز ثِ تػطٌ ايس

ايٝطس٣ نريو, ثِ ربًٌ أؾدابل ايدسدًري خبٓؿدس ايٝدد ايٝطدس٣ َدٔ أضدؿٌ        

 ٜٚطٔ تجًٝح ايػطٌ ٚاغيطح,  ,خٓؿس ايسدٌ اي٢ُٓٝ إزي خٓؿس ايسدٌ ايٝطس٣
 اًمنمح  

ؽ ويمذًم ،وم٢من الًـ مم٤م يّمٚمح ًمٚمحجٞم٦م ،جٞم٦محِّ اًمّمح٦م ذم يمؾ ُم٤م يّمٚمح ًمٚمُ 

ومتٙمقن  ،إطم٤مدي٨م اًمتل يمؾ طمدي٨م ومٞمٝم٤م وٕمٞمػ ويمثرة ـمرىمٝم٤م يقضم٥م هل٤م اًم٘مقة

 (( اهـ.ُمـ ىمًؿ الًـ ًمٖمػمه

اًمٚمٝمؿ ومؽ رىمٌتل ُمـ اًمٜم٤مر، وأقمقذ سمؽ وشم٘مقل اعمتقوئ٦م قمٜمد ُمًح اًمرىم٦ٌم: ))

 ((.ُمـ اًمًالؾمؾ وإهمالل

ايمرصمؾ ايمقؿـك مـ رؤوس إصوزمع إلم كصػ ( اعمتقوئ٦م )شمؿ سمغسؾ) 

ًمٚمٝمؿ صم٧ٌم ىمدُمل قمغم اًمٍماط قل قمٜمد همًؾ اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك: ))(، وشم٘مايمسوق

(، ايمرصمؾ ايمقرسى ىمذيمؽ( شمٖمًؾ )شمؿ((، )اعمًت٘مٞمؿ ُمع أىمدام قم٤ٌمدك اًمّم٤مللم

ن شمزول ىمدُمل قمغم اًمٍماط ذم اًمٜم٤مر أاًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ وشم٘مقل قمٜمد همًٚمٝم٤م: ))

همًؾ  ((، وي٠ميت هٜم٤م ٟمٗمس اًمتٗمّمٞمؾ اعم٤مر ذميقم شمزل أىمدام اعمٜم٤موم٘ملم واعمنميملم

اًمٞمديـ ُمـ طمٞم٨م اًمٌداي٦م ذم اًمٖمًؾ هؾ ُمـ أص٤مسمع اًمٞمديـ أو ُمـ أقمغم ذم طم٤مًمتل أن 

ص٥م هل٤م همػمه٤م أو اهمؽموم٧م ًمٜمٗمًٝم٤م، وجيري ذم اًمرضمٚملم اخلالف سملم اًمِمٞمخلم اسمـ 

 طمجر واًمرُمكم ذم اًمٞمديـ.

( مـ( اسمتداء )أصوزمع ايمرصمؾكم زمخـٌم ايمقد ايمقرسى( اعمتقوئ٦م )شمؿ ختؾؾ)

قؿـك إلم طمـٌم ايمرصمؾ ايمقرسى، ويسـ سمثؾقٌ ايمغسؾ طمـٌم ايمرصمؾ ايمأؾمٗمؾ )

(، أي: همًؾ اًمٕمْمق صمالصم٤ًم، ويمذا ُمًح اًمرأس صمالصم٤ًم ي٘مٞمٜم٤ًم، ومٚمق ؿمٙم٧م قمدد واظمسح

 اًمٖمًالت أو اعمًح٤مت.. أظمذت سم٤مٕىمؾ.

                                                 

 (.1/91اًمًٞمؾ اجلرار ) (1)
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ٚإرايدد١ ايػددس٠ بددإٔ تػطددٌ َددل ايٛددد٘ َكدددّ ايددسأع ٚا٭ذْددري      ٚ يددو ا٭عكددا٤,

ل ايٝدددٜٔ بعددض ايعكدددٜٔ, ٚؾددؿشيت ايعٓددل, ٚإرايدد١ ايتشذٝددٌ بددإٔ تػطددٌ َدد 

  شبر ايػٝدري عٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضدًِ:  َٚل ايسدًري بعض ايطاقري

ٖٕ َٖٔتٞ ))ٔإ َٕ ُأ ِٛ َّ  ُِٜدَع ِٛ ََد١ٔ  َٜد َٝا ًٔدريَ  ّاُغدسٓ  اِئك ِٔ  ََُشٖذ ُُٛقد٤ٔٛ,  آَثدازٔ  َٔد ِٔ  اِي َُد  اِضدَتَااعَ  َؾ

ِِ ُِٓه ِٕ َٔددد ٌَ َأ ُ٘.. ُٜٔاٝددد ٌِ((, أٟ: ٜددددع  ُغٖسَتددد َِٝؿَعددد ًِ ٕٛ ٜدددّٛ ايكٝاَددد١ بدددٝض ايٛددددٛٙ   َؾ

 ٚا٭ٜدٟ ٚا٭زدٌ.....................................................................
 اًمنمح  

(، واًمدل هق إُمرار اًمٞمد قمغم آقمْم٤مء، إُم٤م ديمؽ إفمضوء( يًـ يمذًمؽ )و) 

ُمع همًٚمٝم٤م او سمٕمد همًٚمٝم٤م، وإيمٛمؾ أن يٙمقن اًمدًمؽ آصمٜملم، أي: ُمع همًؾ 

قمْم٤مء وسمٕمد همًٚمٝم٤م: جلري٤من ظمالف ؿمٝمػم ذم وضمقب اًمدًمؽ، وشم٤ٌمًمغ ذم دًمؽ إ

 اًمٕم٘م٥م، ٓ ؾمٞمام ذم اًمِمت٤مء، ويٜمدب أن شمّم٥م اعم٤مء سمٞمٛمٞمٜمٝم٤م وشمدًمؽ سمٞم٤ًمره٤م.

(، وهل اًمزي٤مدة ذم همًؾ اًمقاضم٥م ُمـ اًمقضمف، وذًمؽ إؿمويمي ايمغرة( يًـ )و)

م ايمرأس وإذككم وصػحتل ايمعـؼ، و) يًـ يمذًمؽ  (زملن سمغسؾ مع ايمقصمف مؼدِّ

زملن سمغسؾ مع (، وهق اًمزي٤مدة ذم همًؾ اًمٞمديـ واًمرضمٚملم، وذًمؽ )إؿمويمي ايمتحجقؾ)

(، ومع ايمرصمؾكم زمعض ايمسوومكم( وإيمٛمؾ: إمم اًمٕمْمديـ، )ايمقديـ زمعض ايمعضديـ

 وآيمٛمؾ: اؾمتٞمٕم٤مب اًم٤ًمىملم.

 :تنبيه 

اًمٖمرة واًمتحجٞمؾ واضم٤ٌمن ُمـ سم٤مب: )ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف.. ومٝمق واضم٥م(، 

 إِنَّ ))خلػم ايمرقخكم فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: شمٓمقيٚمٝمام.. ومٝمق اًمًٜم٦م: ) أُم٤م

تِل ؾكِمَ  اً نُمرّ  ايْمِؼَقوَميِ  َيْقمَ  ُيْدفَمْقنَ  ُأمَّ ـْ  حُمَجَّ ـْ  ايْمُقُضقِء، آشَمورِ  ِم  َأنْ  ِمـُْؽؿْ  اؽْمَتَطوعَ  هَمَؿ

سَمُف.. ُيطِقَؾ  قه وإيدي ، أي: يدفمقن يقم ايمؼقومي زمقض ايمقصم((هَمْؾَقْػَعْؾ  نُمرَّ

 (.وإرصمؾ

                                                 

 (.114اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

 :فائدة 

ُمـــ أقمــغم اًمٞمــد أو  أتومٚمــق سمــد ،يٕمتــد ذم اًمتحجٞمــؾ ىمٌــؾ همًــؾ اًمٞمــد واًمرضمــؾ

 ومال حتّمؾ ىمٌؾ  ،سمخالف اًمٖمرة ،طمّمؾ اًمتحجٞمؾ ىمٌؾ همًؾ اًمقاضم٥م ..اًمرضمؾ

ٓقمت٤ٌمر ُم٘م٤مرٟم٦م اًمٜمٞم٦م ًمٚمقضمـف، يمـام ذم )اإلُمـداد(، وحتّمـؾ ىمٌـؾ اًمقضمـف قمٜمـد  :اًمقضمف

 اًمِمٞمخ اًمرُمكم.

ومٞمام يٛمٙمــ وُمـ اًمًٜمـ يمذًمؽ واًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٛمٜم٤ًم: اًمتٞم٤مُمـ 

ّٓ ٕىمٓمـع وهـق ُمــ ىمٓمٕمـ٧م يـده ،ومٞمف اًمتٞم٤مُمـ  ،سمخالف اًمقضمف ومٞمتٕمذر ومٞمف اًمتٞمـ٤مُمـ إ

ومٞمًـــ اًمتٞمــ٤مُمـ ذم طم٘مــف ذم همًــؾ ، ومــقق إظمــرىطمــدى يديــف إوُمثٚمــف ُمـــ رسمٓمــ٧م 

 ومٞمًـ ًمف قمدم اًمتٞم٤مُمـ. ..أُم٤م ًمق اؾمتٕم٤من سمٖمػمه ،وهذا إن شمقو٠م سمٜمٗمًف ،اًمقضمف

وهل همًؾ اًمٕمْمق اًمث٤مين ىمٌؾ ضمٗمـ٤مف إول ُمـع  ،وُمـ اًمًٜمـ يمذًمؽ: اعمقٓة

وم٤مٓقمتٌــ٤مر سمــآظمر همًــٚم٦م، أُمــ٤م دائــؿ  ٧م..وإذا صمٚمثــ ،اقمتــدال اهلــقاء واعمــزاج واًمزُمــ٤من

 .وم٤معمقآة ذم طم٘مف ذط ُمـ ذوط اًمقوقء ًتح٤مو٦م وؾمٚمس اًمٌقل..يم٤معم الدث

وُمـ اًمًٜمـ أيْم٤م: حتريؽ اخل٤مشمؿ: ًمٞمّمؾ اعم٤مء إمم ُمٙم٤مٟمف، وم٢من مل يّمؾ اعمـ٤مء إٓ 

 سمتحريٙمف أو ٟمزقمف.. وضم٥م ذًمؽ.

 :مسألة 

ًمق ؿمٙم٧م أصمٜم٤مء اًمقوقء ذم همًؾ قمْمق.. ـمٝمرشمف وُم٤م سمٕمده، يم٠من ؿمٙم٧م ُمثاًل ذم 

، صمؿ متًح اًمرأس، صمؿ شمٖمًؾ اًمرضمٚملم: ًمقضمقب همًؾ اًمٞمديـ، وم٢مهن٤م شمٖمًٚمٝمام

 اًمؽمشمٞم٥م اعم٘متيض صح٧م ُم٤م ىمٌٚمف، أُم٤م ًمق ؿمٙم٧م سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمقوقء.. مل ي١مصمر اًمِمؽ

                                                 

 .(113)ٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ا (1)
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 ما ٓطلب بعد الْضْٛ

ٜطٔ إٔ تكٍٛ بعد ايٛق٤ٛ: أغٗد إٔ ٫ إي٘ إزي اهلل ٚسد ٫غسٜو ي٘, ٚأغٗد 

ادعًين َٔ إٔ ضٝدْا ضبُد عبدٙ ٚزضٛي٘. ايًِٗ ادعًين َٔ ايتٛابري. ٚ

اغيتاٗسٜٔ, ٚادعًين َٔ عبا ى ايؿاسبري. أغٗد إٔ ٫ إي٘ إ٫ أْت, أضتػؿسى 

ٚأتٛب إيٝو. ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ضبُد ٚآي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ. ثِ تكسأ 

 ث٬ثا   ؾكد ز٣ٚ اإلَاّ َطًِ ؼي {١انمدر: } چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچضٛز٠ 

ٍَ : )ايؿشٝح عٔ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ أْ٘ قاٍ َٖٛقَأ َؾَكا ِٔ َت ََ

َُٗد  َأِغ
 اًمنمح  

 طمٞمٜمئٍذ.

 فائدة: 
ّٓ  ،يًـ دمديد اًمقوقء ًمًٚمٞمؿ ىمد صغّم سمف وًمق ٟمٗمالً   اسمـ اًمِمٞمخ طمرم قمٜمد .. وإ

 اًمرُمكم.اًمِمٞمخ ويمره قمٜمد  إن ىمّمد سمف قم٤ٌمدة ُمًت٘مٚم٦م، طمجر
 

 ما ٓطلب بعد الْضْٛ

( وسمٕمد أن شمًت٘مٌؾ قضقءايم( آٟمتٝم٤مء ُمـ  )زمعد( اعمتقوئ٦م )ويسـ أن سمؼقل)

أؾمفد أن ٓ إيمف إلم اهلل وضمد ٓ ذيؽ يمف، وأؾمفد أن ؽمقدكو حمؿد فمبده اًم٘مٌٚم٦م: )

(،ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ أٟم٧م أؾمتٖمٗمرك وأشمقب ورؽمقيمف

ايمؾفؿ اصمعؾـل مـ ايمتقازمكم . واصمعؾـل مـ اظمتطفريـ، واصمعؾـل مـ فمبودك إًمٞمؽ )

إٓ أكً، أؽمتغػرك وأسمقب إيمقؽ . وصعم اهلل فمعم ؽمقدكو  ايمصوحلكم. أؾمفد أن ٓ إيمف

 {١انمدر: } چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچحمؿد وآيمف وصحبف وؽمؾؿ، شمؿ سمؼرأ ؽمقرة 

روى اإلموم مسؾؿ دم ( ورد ذم ومْمؾ ذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمٙمثػم، وُمٜمٝم٤م ُم٤م )شمالشمو ن همؼد

َل ايمصحقح فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ أكف ومول: ) ـْ سَمَقضَّ  هَمَؼوَل َأؾْمَفُد َم
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َ٘ ٔإٖيا   ِٕ ٫ ٔإَي ُ٘ اهللَأ ََٚزُضُٛي  ُٙ ُٖدّا َعِبُد ََُش  ٖٕ َُٗد َأ ََٚأِغ  ُ٘ ُٙ َيا َغٔسَٜو َي (.. إ٫ َِٚسَد

َٗا َغا٤َ)) ِّٜ ِٔ َأ َٔ  ٌُ َِٜدُخ  ١َُٝ ْٔ َُا ١ٖٔٓ ايٖج َٛاُب اِيَذ ُ٘ َأِب ((, ٚز٣ٚ اسبانِ ُؾٔتَشِت َي

َٖٛقَأ ٚآي٘ ٚضًِ أْ٘ قاٍ: )) ٚؾشش٘ عٔ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل ع١ًٝ ِٔ َت ََ ِٖ ُث

ٍََق ََٚأُتٛب ايًِٗ  ُضِبَشاْو  :ا َِْت َأِضَتِػٔؿسى  ِٕ َيا ٔإَي٘ ٔإٖيا َأ َٗد َأ ُِٔدى َأِغ َٚٔبَش

ِٝو ِٖ  مٍّٞ ٔزٔؾ َبٔتُن ..ٔإَي ََٜيس ٔإَطِهُٜ ًَِِٔؾ ٕلأبَأب َلٔبُرُث َََٝٔكاِي ٢ِّٛٔ  ََٜس٣  ١ٔا َسَت٢ 

ُ٘ ايَعـٔي َٛاَب ِٔ((, ..............................َث ِٝ 
 اًمنمح  

 َّٓ َٓ إيَِمَف إِ دًا فَمْبُدُه َوَرؽُمقيُمفُ  اهللَأْن  يَؽ يَمُف َوَأؾْمَفُد َأنَّ حُمَؿَّ َٓ َذِ ًْ (.. إٓ ))َوضْمَدُه  هُمتَِح

و ؾَموءَ  َ ـْ َأُّيِّ ـَِّي ايمثَّاَمكَِقُي َيْدطُمُؾ ِم ( واًمٜم٤ًمئل، ؿ وصححف((، وروى احلوىميَمُف َأزْمَقاُب اجْلَ

َل فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقي وآيمف وؽمؾؿ أكف ومول: )واًمٓمؼماين ) ـْ سَمَقضَّ  :وَل ومَ شُمؿَّ َم

ًَ َأؽْمَتْغِػرك َوَأسُمقب إيَِمْقؽايمؾفؿ  ؽُمْبَحوكؽ  َّٓ َأْك َٓ إيَِمف إِ  َى تِ ىمُ  ..َوزمَِحْؿِدك َأؾْمَفد َأْن 

ضَمَتك َيَرى شَمَقازَمُف  يِ ومَ قَ ؼِ ايمْ  مِ قْ  يَ لَم  إِ رَس ؽْ يُ  ؿْ ؾِ همَ  عٍ وزمِ طَ زمِ  عَ بِ ؿمُ شُمؿَّ (، أي: ذم ظم٤مشمؿ، )قٍّ  رِ دِم 

ـِ اخْلَٓم ٤مِب (، وايمَعظِْقؿِ  ـْ قُمَٛمَر سْم قَمَٚمْٞمِف  اهللَصغم   اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل : ىَم٤مَل َريِضَ اهللُ قَمٜمُْف   قَم

ـَ اًْمُقُوقءَ )) :َوؾَمٚم ؿَ  ًَ ٠َم وَم٠َمطْم ـْ شَمَقو  َٓ  :صُمؿ  ىَم٤مَل  ،َُم ٓ  َأؿْمَٝمُد َأْن  َٓ  َوطْمَدُه  اهلل إًَِمَف إِ

يَؽ  داً  َأن   َوَأؿْمَٝمُد ،ًَمُف  َذِ ٌُْدُه  حُمَٛم  ـْ   اضْمَٕمْٚمٜمِل اًمٚمٝمؿ   ،َوَرؾُمقًُمفُ  قَم اسملِمَ  ُِم  ،اًمت ق 

ـَ  ِري ـْ اعْمَُتَٓمٝمِّ ٤َم ؿَم٤م ..َواضْمَٕمْٚمٜمِل ُِم ـْ َأهيِّ ((. ءَ وُمتَِح٧ْم ًَمُف صَماَمٟمَِٞم٦ُم َأسْمَقاِب اجْلَٜم ٦ِم َيْدظُمُؾ ُِم

 أظمرضمف اًمؽمُمذي.

َتَح٥ّم ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح اإلُم٤مم ُمًٚمؿ: )) ًْ ُي

  ٓ َٓ إًَِمف إِ ِئ َأْن َيُ٘مقل قَمِ٘م٥م ُوُوقِئِف: َأؿْمَٝمد َأْن  يؽ ًَمُف  اهللًمِْٚمُٛمَتَقوِّ َٓ َذِ َوطْمَدُه 

داً  ٌْده َوَرؾُمقًمف، َوَهَذا ُُمت َٗمؼ قَمَٚمْٞمفِ  َوَأؿْمَٝمد َأن  حُمَٛم  ٌَِٖمل َأْن َيُْمؿ  إًَِمْٞمِف َُم٤م ضَم٤مَء ذِم قَم ، َوَيٜمْ

ُِمِذّي ُُمت ِّماَل هِبََذا اْلَِدي٨م:  ْ ـْ اًمٚمٝمؿ  ِرَواَي٦م اًمؽمِّ اسملَِم َواضْمَٕمْٚمٜمِل ُِم ـْ اًمت ق  اضِْمَٕمْٚمٜمِل ُِم

َتَح٥ّم  ًْ ، َوُي ـَ ِري ٤مِئلُّ   إًَِمْٞمِف َُم٤م  َيُْمؿّ  َأْن   اعْمَُتَٓمٝمِّ ًَ ْٞمَٚم٦م  ذِم يِمَت٤مسمف َرَواُه اًمٜم   قَمَٛمؾ اًْمَٞمْقم َواًمٚم 
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 ٖٕ ِٔ َقَسَأٚز٣ ايدًُٜٞ َأ َٚأسَد٠ّ {١انمدر: } چٱ  ٻ چ  ََ ََٖس٠ّ   ٔ٘ ُُٚق٥ٔٛ  ..ٔؾٞ َأَثٔس 

ِٔ ايؿِّدِّٜٔكرَي َٔ  َٕ ٔٔ ,َنا ِٝ ََٖسَت َٖا  ِٔ َقَسَأ ََ ََٗدا٤ٔ ..َٚ ٕٔ ايٗػ َٛا ِٔ  ,ُنٔتَب ٔؾٞ ٔ ٜ ََ َٚ

َٖا َث٬ثّا َٝا٤ََِٔشَػَس  َسٔػُس ..َقَسَأ ِْٔب  اِيَأ
 اًمنمح  

ٌَْح٤مٟمؽ  يؽ ًَمؽ اًمٚمٝمؿ  َُمْروُمققم٤ًم ؾُم َٓ َذِ ٓ  َأْٟم٧َم َوطْمدك  َٓ إًَِمف إِ َوسمَِحْٛمِدك َأؿْمَٝمد َأْن 

َتَح٥مُّ  َأؾْمَتْٖمِٗمرك َوَأشُمقب إًَِمْٞمؽ. ًْ ِؾ َأْيْم٤ًم .  ىَم٤مَل َأْصَح٤مسمٜم٤َم َوشُم ًِ َْذيَم٤مر ًمِْٚمُٛمْٖمَت ْٕ َهِذِه ا

 ((. َواهلل َأقْمَٚمؿ 

وإن يم٤من اًمدظمقل يٙمقن ُمـ  ،شمٕمٔمٞمام ًمٕمٛمٚمف واعم٘مّمقد ُمـ )وُمتِّح٧م(، أي:

إذ أسمقاب اجلٜم٦م ُمٕمدودة ٕهؾ أقمامل خمّمقص٦م يم٤مًمري٤من  :سم٤مب همٚم٥م قمٚمٞمف قمٛمؾ أهٚمف

 ، يمام ىم٤مًمف اًمًٞمقـمل ذم ذح ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل.عمـ همٚم٥م قمٚمٞمف اًمّمٞم٤مم

ُمٜمٝم٤م ُم٤م  ىم٤مل اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: اًمذي ذيمره اًمٕمٚمامء ذم ومتح أسمقاب اجلٜم٦م واًمدقم٤مء

وس ؤواإلؿم٤مرة سمذيمر ُمـ طمّمؾ ًمف ذًمؽ قمغم ر ،ومٞمف ُمـ اًمتنميػ ذم اعمقىمػ

ومٚمٞمس ُمـ ي١مذن ًمف ذم اًمدظمقل ُمـ سم٤مب ٓ يتٕمداه يمٛمـ يتٚم٘مك ُمـ يمؾ  ،إؿمٝم٤مد

 . اهـ.هذا وم٤مئدة اًمتٕمدد ذم ومتح أسمقاب اجلٜم٦م ،سم٤مب، ويدظمؾ ُمـ طمٞم٨م ؿم٤مء

ـْ وَمرَ َأنَّ ( قمـ اٟمس ريض اهلل قمٜمف )ورى ايمديؾؿل)   {١انمدر: } چٱ  ٻ چ َأ َم

ًة َواضِمَدةً دِم َأشَمِر ُوُضقئِفِ  يِؼكمَ  ..َمرَّ دِّ ـْ ايمصِّ سَمكْمِ  ،ىَموَن ِم ـْ وَمَرَأَهو َمرَّ ىُمتَِى دِم  ..َوَم

َفَداءِ  ـْ وَمَرَأَهو شَماَلشموً  ،ِديَقاِن ايمر  َْكبَِقوءِ  مِمَ ضُم  ..َوَم ْٕ  (.حَمْمَمَ ا

: يٜمٌٖمل أن ٓ يتٙمٚمؿ سملم اًمقوقء ]وم٤مئدة[ىم٤مل ذم ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ((: ))))

 سملم  ُم٤م  ًمف   همٗمر ..اًمخ  أؿمٝمد :يتٙمٚمؿ  صمؿ ىم٤مل ىمٌؾ أن  ُمـ شمقو٠م )) واًمذيمر خلؼم:

                                                 

 (.3/85ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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ٜٚطٔ إٔ تكٍٛ بعد ذيو: ايًِٗ اغؿس يٞ ذْيب, ٚٚضل يٞ ؼي  ازٟ, ٚبازى يٞ 

   .........ٚتطٔ أٜكا زنعتإ بعد ايٛق٤ٛ, ؼي زشقٞ, ٫ٚ تؿتين سيا شٜٚت عين
 حاًمنم  

ذم أصمر ووقئف ُمرة يم٤من ُمـ  چٱ  ٻچ :  ُمـ ىمرأ)) وورد:  ((،اًمقوقء ُمـ ىمٌؾ

ي٘ملم، وُمـ ىمرأه٤م ُمرشملم يمت٥م ذم ديقان اًمِمٝمداء، وُمـ ىمرأه٤م صمالصم٤ًم طمنمه اهلل  اًمّمدِّ

يمت٥م ًمف  ..ُمـ ىمرأه٤م ُمرة))اهـ إيٕم٤مب. وذم ٟمزه٦م اعمج٤مًمس طمدي٨م:  (( ُمع إٟمٌٞم٤مء

هلل ُم٤م يٕمٓمل اخلٚمٞمؾ واًمٙمٚمٞمؿ والٌٞم٥م، أو أقمٓم٤مه ا ..قم٤ٌمدة مخًلم ؾمٜم٦م، أو ُمرشملم

ـّ  ((، ومتح٧م ًمف أسمقاب اجلٜم٦م يدظمؾ ُمـ أهي٤م ؿم٤مء سمال قمت٤مب وٓ قمذاب ..صمالصم٤مً  ويً

ـّ قم٘م٥م  :ىمراءة اإلظمالص ٕٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أُمر قمٚمٞم٤ًم سمذًمؽ، ويً

وسم٤مرك زم ذم رزىمل اهـ. زاد ذم  ،اًمقوقء: اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ذٟمٌل، ووؾمع زم ذم داري

طمٞمٛمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ طمًـ سمـ ظمٚمٞمؾ اعم٘مدد: وىمٜمٕمٜمل سمام رزىمتٜمل، وٓ شمٗمتٜمل سمام اًمر

(( اهـ.زوي٧م قمٜمل، اهـ ُمـ شمٙمٛمٚم٦م ومتح اعمٕملم ًمٚمِمٞمخ قمٌد اهلل سم٤مؾمقدان

ايمؾفؿ انمػر رم ذكبل، ووؽمع ( اًمدقم٤مء اعمذيمقر: ): ويسـ أن سمؼقل زمعد ذيمؽ) 

أي: سمام ـمقي٧م وهمٞم٧ٌم (، رم دم داري، وزمورك رم دم رزومل، وٓ سمػتـل زمام زويً فمـل

 قمٜمل.

( شمٜمقي هبام ؾمٜم٦م اًمقوقء، وشم٘مرأ ومٞمٝم٤م وسمسـ أيضًو رىمعتون زمعد ايمقضقء)

ؾمقريت اًمٙم٤مومرون واإلظمالص، وشمٜمدرج ؾمٜم٦م اًمقوقء ذم همػمه٤م ُمـ اًمّمٚمقات، ومٚمق 

ٟمقهت٤م ُمع ومرض أو ؾمٜم٦م أظمرى.. طمّمؾ اًمثقاب وؾم٘مط اًمٓمٚم٥م، وإن مل شمٜمقه٤م ُمع 

 اًمثقاب قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم، ومل حيّمؾ  همػمه٤م.. ؾم٘مط اًمٓمٚم٥م سمٗمٕمؾ همػمه٤م، وطمّمؾ
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ٔيُا زٟٚ أْ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ  خٌ ازب١ٓ ؾسأ٣ ب٫٬ ؾٝٗا, ؾكاٍ ي٘: 

)مب ضبكتين(؟ ؾكاٍ ب٫٬: ٫ أعسف غ٦ّٝا إ٫ أْٞ ٫ أسدخ ٚق٤ّٛا إ٫ أؾًٞ 

 عكب٘ زنعتري.
 اًمنمح  

وىمٞمؾ: سم٤مإلقمراض  اًمثقاب قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر، وشمٗمقت سمٓمقل اًمٗمّمؾ قمروم٤ًم، ،

 قمٜمٝم٤م ، وىمّدره سمٕمْمٝمؿ سمٛميض ىمدر ريمٕمتلم ظمٗمٞمٗمتلم، وىمٞمؾ: سم٤ملدث، وومٞمف ؾمٕم٦م.

شمٗمقت ؾمٜم٦م اًمقوقء سمٓمقل اًمٗمّمؾ قمروم٤ًم يمام ذم ىم٤مل ذم ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ((: ))

اًمتحٗم٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، وو٤مسمٓمف سم٠من يزيد قمغم اًمذيمر اعم٠مصمقر وإٟم٤م أٟمزًمٜم٤مه صمالصم٤ًم سم٘مدر 

ـّ أن ي٘مرأ ذم ريمٕمتلم ظمٗمٞمٗمتلم، وٟم٘مؾ قمـ إ ومت٤مء اًمًٛمٝمقدي أن ومقاهت٤م سم٤ملدث، ويً

انُساء: } چۆچـ إمم  چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ چإومم: 

اهـ. ىمٚم٧م:  {١١٠انُساء: } چۆچإمم   چگ  گ  ڳچ وذم اًمث٤مٟمٞم٦م:  ،{٦٤

ورضمح ذم ومت٤موى سم٤مخمرُم٦م يمالم اًمًٛمٝمقدي، ويٜمٌٖمل أن يًتٖمٗمر اهلل صمالصم٤ًم يمؾ 

 (( اهـ.، يمام ٟمص قمٚمٞمف ذم اعمًٚمؽ وهمػمهريمٕم٦مسمٕمد ىمراءة أي٦م اعمذيمقرة

ظمو روي أكف صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ دطمؾ اجلـي همرأى زمالٓ همقفو، وذًمؽ )

همؼول يمف: )زمؿ ؽمبؼتـل(؟ همؼول زمالٓ: ٓ أفمرف ؾمقئًو إٓ أين ٓ أضمدث وضقءًا إٓ 

(، وٟمص الدي٨م قمٜمد اإلُم٤مم أمحد واًمؽمُمذي قمـ أيب سمريدة أصقم فمؼبف رىمعتكم

َؿ وَمَدقَم٤م سماَِلًٓ اهلل قمٜمف ىم٤مل: ريض  ٌََح َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  َي٤م )) :وَمَ٘م٤مَل  ،َأْص

ٌَْ٘مَتٜمِل إمَِم اجْلَٜم ٦مِ  ٓ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم ظَمِْمَخَِمَتَؽ َأَُم٤مُِمل ،سماَِلُل سمَِؿ ؾَم  ((،َُم٤م َدظَمْٚم٧ُم اجْلَٜم ٦َم ىَمطُّ إِ

٠ْمُت  ..َُم٤م َأطْمَدصْم٧ُم  :ىَم٤مَل  ٓ  شَمَقو  ْٞم٧ُم َريْمَٕمَتلْمِ  ،إِ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف  ،َوَصٚم 

 ((.هِبََذا)) :َوؾَمٚم ؿَ 
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 مهسٍّات الْضْٛ

ٚتسى  ٚايتٓػٝـ خبسق٘, َٔ َهسٖٚات ايٛق٤ٛ: اإلضساف ؼي ايؿب,

 .......................................................................... ا٫ضتٓػام,
 اًمنمح  

 

 مهسٍّات الْضْٛ

( وذًمؽ سم٠من شم٠مظمذ ًمٚمٕمْمق أيمثر مـ مؽروهوت ايمقضقء: اإلرساف دم ايمصى)

مم٤م يٙمٗمل ذم واضمٌف وُمًٜمقٟمف، وًمق يم٤من اًمقوقء قمغم ؿم٤مـمئ اًمٌحر، ىم٤مل ص٤مطم٥م 

 اًمزسمد:

وَمـــ٤م  طمٞمـــ٨ُم أْهَ
ِ
 ُمٙمروُهـــُف ذم اعمـــ٤مء

 

ـَ اًمٌحــــرِ  وَمــــ٤م اًمٙمٌــــػمِ  وًَمــــق ُِمــــ  اهمؽَمَ

 
ط سمخالف اًمٖمٛمس، ومال يمراه٦م ومٞمف: إذ ٓ وهذه اًمٙمراه٦م ًمٗمل اًمّم٥م وم٘م

 إشمالف ومٞمف.

ويٙمقن اًمتٜمِمٞمػ (: ٕٟمف يِمٌف اًمتؼمي ُمـ اًمٕم٤ٌمدة، ايمتـرقػ زمخرومف( يٙمره )و)

وىمد يًـ اًمتٜمِمٞمػ يم٠من يم٤من لر أو سمرد أو ظمقف اًمتّمـ٤مق  ،ظمالف إومم سمال قمذر

وىمــد جيــ٥م  ،٘مــدم ذم يمــؾ ذًمــؽ اًمٞمًــ٤مرشمٟمجــس أو إرادة اًمتــٞمٛمؿ أو همًــؾ ُمٞمــ٧م، و

  إن مل يٜمِمػ. ٤ماًمتّم٤مق اًمٜمجس هب ٤مٜمِمٞمػ، يمام ًمق همٚم٥م قمغم فمٜمٝماًمت

  :فائدة 

أو ـمـرف  ٤موم٤مٕومم أن ٓ يٙمقن سمثقب يمذيٚمٝم ..اًمتٜمِمٞمػ وًمق ًمٕمذر تإذا أراد

 .، وم٘مد ىمٞمؾ أٟمف يقرث اًمٗم٘مر٤مصمقهب

(، ويمــذا شمــرك اًمــدًمؽ واًمتثٚمٞمــ٨م: سمــرك اظمضؿضــي، وسمــرك آؽمتـرــوق( يٙمــره )و)

 ًمٚمخالف ذم وضمقهب٤م.

                                                 
 (.117اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)

 .(1/91)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (2)
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 . ٠ ع٢ً ايج٬خ ٚايٓكـ عٓٗاٚايصٜا
 اًمنمح  

( ذم همًؾ إقمْم٤مء أو ُمًـحٝم٤م، وهـذا ايمزيودة فمعم ايمثالث( يٙمره يمذًمؽ )و) 

ُمع اًمٞم٘ملم، أُم٤م ُمع اًمِمؽ.. ومت٠مظمذ سم٤مٕىمؾ يمام شم٘مدم، وإٟمام شمٙمقن اًمٙمراه٦م ذم اًمزيـ٤مدة 

ٌ ؾ ًمٚمقوقء، وهـق اًمـذي طمًٌـ٧م ُمٜمٗمٕمتـف ًمٚمقوـقء وم٘مـط، أُمـ٤م ذم  سمٞم٘ملم ذم همػم اعمً

ٌ ؾ.. وم٤مًمزي٤مدة سمٞم٘ملم طمرام.اعم ً 

 (، أي: قمـ اًمثالث سمٞم٘ملم.ايمـؼص فمـفو( يٙمره )و)

واًمقوقء ُمــ اعمـ٤مء اًمرايمـد،  ،آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٛمـ يٖمًؾ أقمْم٤مئف سمٖمػم قمذرشمٙمره و

 وشم٘مديؿ اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك، وهمػمه٤م.
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 الغطل

تكٍٛ: ْٜٛت  ايػطٌ: ٖٛ إدسا٤ اغيا٤ ع٢ً طيٝل ايبدٕ بٓٝ٘ طبؿٛؾ١, َجٌ إٔ

زؾل اسبدخ أٚ ْٜٛت زؾل اسبدخ ا٭نر, أٚ ْٜٛت زؾل اشبباب١, أٚ ْٜٛدت ؾدسض   

 .ايػطٌ, أٚ ْٜٛت زؾل سدخ اسبٝض أٚ ايٓؿاع, أٚ ْٜٛت اياٗاز٠ يًؿ٠٬
 اًمنمح  

 

 الغطل

( سم٤مًمْمــؿ ًمٖمــ٦م: اًمًــٞمالن، وسمــ٤مًمٗمتح: اؾمــؿ ًمٖمًــؾ سمٕمــض إقمْمــ٤مء، ايمُغســؾ)

 ُمـ ٟمحق أؿمٜم٤من أو ص٤مسمقن أو همػمه.وسم٤مًمٙمن: اؾمؿ عم٤م يْم٤مف إمم اعم٤مء 

هـق إصمـراء اظمــوء فمـعم مجقـع ايمبـدن زمـقــي خمصقصـي، مثـؾ أن سمؼــقل:  وذقمـ٤ًم: )

كقيً رهمع احلدث، أو كقيً رهمع احلدث إىمػم، أو كقيً رهمـع اجلـوزمـي، أو كقيـً 

(، وٓ يٙمٗمــل: ٟمقيــ٧م اًمٖمًــؾ، سمخــالف: ٟمقيــ٧م اًمقوــقء، ومٞمٙمٗمــل، همــرض ايمغســؾ

ًمذاشمف، سمخالف اًمٖمًؾ، وم٢من ًمٜم٤م همًؾ قم٤مدة ًمذاشمـف،  وذًمؽ ٕٟمف ًمٞمس ًمٜم٤م ووقء قم٤مدة

 يم٤مًمٖمًؾ ًمٚمتؼمد أو اًمتٜمٔمػ.

كقيً رهمع ضمدث احلقض أو ايمـػوس، أو ( شم٘مقل ذم ٟمٞم٦م اًمٖمًؾ اًمقاضم٥م: )أو)

(، وٓ شمٙمٗمل ٟمٞم٦م اًمٓمٝم٤مرة وم٘مط، ويرشمٗمع طمـدث اًمٜمٗمـ٤مس سمٜمٞمـ٦م كقيً ايمطفورة يمؾصالة

طم٤مًمـ٦م اًمٕمٛمـد: ُمـ٤م مل طمٞمض، وقمٙمًف وًمق ُمع اًمٕمٛمد: ًمٙمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجـر ذم 

شم٘مّمــد اعمٕمٜمــك اًمنمــقمل، وإٓ.. مل شمّمــح ٟمٞمتٝمــ٤م، يمــ٠من ٟمــقت رومــع طمــدث الــٞمض 

وىمّمدت اعمٕمٜمك اًمنمقمل ًمٚمحٞمض، والدث اًم٘مـ٤مئؿ هبـ٤م إٟمـام هـق ُمــ ٟمٗمـ٤مس، ومٗمـل 

 هذه ال٤مًم٦م مل شمّمح ٟمٞمتٝم٤م قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر.

 وؾمٞم٠ميت قمـ ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمالم قمـ وىم٧م اًمٜمٞم٦م.

                                                 

 (.131اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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 مْدبات الغطل

 ٫   ٘ خدسٚز   :ا٭ٍٚ ,ٖدٞ ضدت١  , ٚجيب ع٢ً اغيسأ٠ ايػطٌ إ٫ إذا ٚدد أسدد َٛدباتد

 .................................................................................. اغيين
 اًمنمح  

 

 مْدبات الغطل

(، مخ٦ًم ٓ جيى فمعم اظمرأة ايمغسؾ إٓ إذا وصمد واضمد مـ مقصمبوسمف، وهل ؽمتي)

 خم٤مـم٦ٌم هب٤م اعمرأة  اًم٘م٤مئؿ هب٤م اعمقضم٥م، وواطمد خم٤مـم٥م سمف همػمه٤م. ُمٜمٝم٤م

(، وهق قمٜمد اًمرضم٤مل: ُم٤مء أسمـٞمض طمروج اظمـل( ُمـ ُمقضم٤ٌمت اًمٖمًؾ: )إول)

 صمخلم يتدومؼ طم٤مل ظمروضمف، ويٕم٘م٥م ظمروضمف ومتقر ذم إقمْم٤مء.

 وقمٜمد اعمرأة: ُم٤مء أصٗمر رىمٞمؼ.

: ُم٤مء أسمٞمض رىمٞمؼ واعمٜمل ـم٤مهر، سمخالف اعمذي واًمقّدي، ومٝمام ٟمج٤ًمن، واعمذي

 ًمزج، خيرج قمٜمد صمقران اًمِمٝمقة سمال ؿمٝمقة يم٤مُمٚم٦م.

واًمقدِّي، ويًٛمك ُمـ اعمـرأة ىمـذي: هـق ُمـ٤مء أسمـٞمض صمخـلم يمـدر، خيـرج سمٕمـ٩م 

 اًمٌقل، أو سمٕمد محؾ رء صم٘مٞمؾ.

وىمد شم٘مدم اٟمف جي٥م اًمٖمًؾ إذا ظمرج اعمٜمل أول ُمرة، سمنمط يمقٟمف ُمـ اًمِمخص 

وضمٝم٤م.. هؾ يٚمزُمٝم٤م اًمٖمًؾ قمـغم هـذه ٟمٗمًف ٓ ُمٜمل همػمه، وم٢مذا ظمرج ُمـ اعمرأة ُمٜمل ز

 اًم٘م٤مقمدة أو ٓ؟

 وم٤مجلقاب: أن ذم اعم٠ًمًم٦م شمٗمّمٞمؾ، وهق:

إن يم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م ىمـد ىمْمـ٧م ؿمـٝمقهت٤م يمـذًمؽ.. وضمـ٥م قمٚمٞمٝمـ٤م اًمٖمًـؾ:  .1

 ٓطمتامل اظمتالط ُمٜمٞمٝم٤م سمٛمٜمل زوضمٝم٤م.

 إن مل شم٘مِض اًمزوضم٦م ؿمٝمقهت٤م، يم٠من يم٤مٟم٧م صٖمػمة، أو ُمٙمره٦م، أو ٟم٤مئٛم٦م..  .2
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 . ايٝكـي١ أٚ ؼي اغيٓاّ ؼي

 .ازبُاع, ؾإذا داَعٗا شٚدٗا َج٬ ٚدب عًٝٗا ايػطٌ :ايجاْٞ

 .................................. اسبٝض , ؾإذا ساقت اغيسأ٠ ٚرٗست َٔ :ايجايح 
 اًمنمح  

 مل جي٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمًؾ، وإٟمام يٜمت٘مض ووقؤه٤م وم٘مط.

 تالم.( وهق ُم٤م يًٛمك سم٤مٓطمدم ايمقؼظي أو دم اظمـوموؾمقاء يم٤من ظمروج اعمٜمل )

اجلامع، همنذا صمومعفو زوصمفو مثاًل.. وصمى ( ُمـ ُمقضم٤ٌمت اًمٖمًؾ: )ايمثوين)

( أي: قمٜمد طمّمقل إيالج، سمٛمٕمٜمك إدظم٤مل طمِمٗم٦م اًمرضمؾ واًمتل هل فمؾقفو ايمغسؾ

رأس اًمذيمر أو ىمدره٤م ُمـ وم٤مىمده٤م ذم ومرج اعمرأة، ومٛمتك طمّمؾ ذًمؽ.. وضم٥م 

وئمـ أٟمف ٓ  اًمٖمًؾ، وًمق مل حيّمؾ ٟمزول ًمٚمٛمٜمل، وم٢من اًمٌٕمض خيٓمئ ذم اعم٠ًمًم٦م،

جي٥م اًمٖمًؾ إذا طمّمؾ مج٤مع ُمـ همػم إٟمزال، سمؾ جي٥م اًمٖمًؾ سم٢ميالج الِمٗم٦م أو 

ىمدره٤م ُمـ وم٤مىمده٤م وًمق مل يٜمزل اعمٜمل، ومٚمق مل حيّمؾ إيالج مجٞمع الِمٗم٦م.. مل جي٥م 

اًمٖمًؾ، يمام أٟمف ٓ يِمؽمط ذم وضمقب اًمٖمًؾ سم٤مجلامع طمّمقل اًمِمٝمقة، وٓ اٟمتِم٤مر 

سمؾ جي٥م اًمٖمًؾ وًمق ُمع اإليمراه، وًمق يم٤من اًمذيمر، وٓ يِمؽمط آظمتٞم٤مر يمذًمؽ، 

 اإليالج سمح٤مئؾ.. وضم٥م اًمٖمًؾ يمذًمؽ.

 :فائدة  

 قمـغم اخلٜمثـك: جيـ٥م اًمٖمًـؾ مل ، أو أوًم٩م اخلٜمثك وم٘مط..إذا أوًم٩م ذم ومرج ظمٜمثك

 إٓ إن أوًم٩م وأوًم٩م ومٞمف وم٘مد وضم٥م اًمٖمًؾ ٕن اجلٜم٤مسم٦م حت٘م٘م٧م. ،ٓطمتامل زي٤مدشمف

همــنذا ضموضــً اظمــرأة، وؿمفــرت مـــ احلــقض، ( ُمـــ ُمقضمٌــ٤مت اًمٖمًــؾ: )ايمثويمــٌ)

                                                 
 (.1/111(، واعمٖمٜمل )1/214، واًمٜمٝم٤مي٦م )(1/297اٟمٔمر: اًمتحٗم٦م ) (1)

 .(1/111)، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج (1/214)، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج (1/278)اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج  (2)
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 .ؾدإذا زأت ايددّ بعدد ايد٫ٛ ٠ ٚاْكادل     , ايٓؿاع :ايسابل. يصَٗا ايػطٌ ..سٝكٗا 

ٌ   ,ايدد٫ٛ ٠ :اشبدداَظ .ٌٚدددب ايػطدد ٚدددب عًٝٗددا  ..ؾددإذا ٚيدددت ٚيددٛ َددٔ غددري بًدد

 .اغيٛت, ٚاغيدارب ب٘ ا٭سٝا٤ :ايطا ع .ٌايػط
 اًمنمح  

إن ؿمــ٤مء اهلل شمٕمــ٤ممم قمـــ الــٞمض (، وؾمــٞم٠ميت اًمٙمــالم ضمقضــفو.. يمزمفــو ايمغســؾ

 ُمٗمّماًل ذم حمٚمف.

ــع) ــ٤مت اًمٖمًــؾ: )ايمرازم ـــ ُمقضمٌ ــقٓدة، ( ُم ــدم زمعــد ايم ــنذا رأت ايم ايمـػــوس، هم

(، طمتك ًمق يم٤مٟم٧م اًمـقٓدة قمــ ـمريـؼ اًمٕمٛمٚمٞمـ٦م سمٗمـؽ سمٓمــ واكؼطع.. وصمى ايمغسؾ

إم وإظمراج اجلٜملم: ٕن اًمٜمٗم٤مس ي٠ميت سمٕمد ذًمؽ ًمتّمـٗمٞم٦م اًمـرطمؿ، وؾمـٞم٠ميت إن ؿمـ٤مء 

 الم قمـ اًمٜمٗم٤مس ُمٗمّماًل يمذًمؽ ذم حمٚمف.اهلل شمٕم٤ممم اًمٙم

مــ نمـغم ( وًمدًا ضم٤موم٤ًم )ايمقٓدة، همنذا ويمدت( ُمـ ُمقضم٤ٌمت اًمٖمًؾ: )اخلومس)

(.. وضم٥م اًمٖمًؾ، وإـمٌـ٤مء ي٘مقًمـقن سم٤مؾمـتح٤مًم٦م ذًمـؽ أصـاًل، ًمٙمــ ًمـق أًم٘مـ٧م زمؾؾ

قمٚم٘م٦م، أو ُمْمٖم٦م، وهل ىمٓمٕم٦م لؿ، وأظمؼمت اًم٘م٤مسمٚمـ٦م اعمتخّمّمـ٦م ذم جمـ٤مل اًمـقٓدة: 

 هذه اعمْمٖم٦م أصؾ آدُمل.. وضم٥م اًمٖمًؾ: ٕن ذًمؽ ُمٜمل ُمٜمٕم٘مد.أن هذه اًمٕمٚم٘م٦م، أو 

(، وهــق ُمٗم٤مرىمــ٦م اًمــروح اجلًــد، اظمــقت( ُمـــ ُمقضمٌــ٤مت اًمٖمًــؾ: )ايمســودس)

( دُم٤مه اعمٞم٧م، ومٞمج٥م قمـغم إطمٞمـ٤مء شمٖمًـٞمؾ اعمٞمـ٧م إن مل يٙمــ واظمخوؿمى زمف إضمقوء)

 ؿمٝمٞمدًا، وم٢من يم٤من ؿمٝمٞمد دٟمٞم٤م وآظمرة.. مل ُيٖمًؾ، ومل ُيٙمٗمـ، وملُ يّمغم قمٚمٞمف.

 :فائدة 

 :أٟمقاعاًمِمٝم٤مدة صمالصم٦م 

ويم٤مٟم٧م ٟمٞمتف دٟمٞمقي٦م يمتحّمٞمؾ  ،يمٛمـ ُم٤مت ذم ُمٕمريم٦م اًمٙمٗم٤مر :ؿمٝمٞمد دٟمٞم٤م ـ1

 اًمٖمٜم٤مئؿ.
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........................................................................................... 
 اًمنمح  

 .حروقيمٛمـ ُم٤مت دون ُم٤مًمف، واًمٖمريؼ، واعم :ؿمٝمٞمد آظمرة ـ2

ويم٤مٟم٧م ٟمٞمتف إقمالء يمٚمٛم٦م  ،يمٛمـ ُم٤مت ذم ُمٕمريم٦م اًمٙمٗم٤مر :د دٟمٞم٤م وآظمرةؿمٝمٞم ـ3

 اهلل.

ٚمقن ًّ  .إٓ ؿمٝمٞمد اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ويٙمٗمٜمقن ويّمغم قمٚمٞمٝمؿ،  ويمٚمٝمؿ يٖم
 أحكام السقط:

 وهق ُمـ ظمرج ُمـ سمٓمـ أُمف ىمٌؾ ايمتامل أؿمٝمره، وومٞمف شمٗمّمٞمؾ:

 قمٓمــس أو سمٙمــك أو حتــرك أو همــػم إن فمٝمــرت ومٞمــف أُمــ٤مرات الٞمــ٤مة يمــ٠من 

 .ضم٥م ومٞمف ُم٤م جي٥م ذم اًمٙمٌػمو ذًمؽ..

  وضمـ٥م ومٞمـف اًمتٖمًـٞمؾ واًمتٙمٗمـلم  ..الٞمـ٤مة ويمـ٤من خمٚم٘مـ٤مً  ةإن مل شمٔمٝمر أُمـ٤مر

إن  :اًمـرُمكماًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر ، وىمـ٤مل  اًمِمـٞمخ وٓ صالة قمٚمٞمف قمٜمد ،واًمدومـ

ضم٥م ومٞمف يمؾ رء ُم٤م قمـدا اًمّمـالة ، و ..يم٤من خمٚم٘م٤ًم وظمرج ىمٌؾ اًمًّت٦م إؿمٝمر

 .٥م ومٞمف يمؾ رء يم٤مًمٙمٌػمضمو ..إن ظمرج خمّٚم٘م٤ًم سمٕمد اًمًّت٦م أؿمٝمرو

 ـُف ذم مل جيـ٥م ومٞمـف رء ..مل يٙمـ خمٚم٘م٤م يم٠من يم٤من ُمْمٖم٦م إن ، ًمٙمــ يًــ ًَمٗم 

 اًمً٘مط سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل: أطمٙم٤مموىمد مجع  ظمرىم٦م ودومٜمف،

 
ـــوَ  ًِّ ـــ طُ ٘مْ اًم ـــ اًمقَ ذِم  ػمِ ٌِ ٤مًمٙمَ يَم  ةِ ٤موَم

 

ــــفمَ  نْ إِ  ــــأَ  ْت رَ َٝم ــــ٤م ةُ ٤مرَ َُم  ةِ الٞم

 

 

ــتَ اظْم َأْو  ــٚمْ ظَم وَ  ٧ْم َٗم ــ فُ َ٘م ــفمَ  دْ ىَم  ارَ َٝم

 

 اؼِمَ ٤م اقمَتـاهَ قَ ؾِمـوَ  الةً َصـ عْ ٜمَ ٤مُمْ ومَ 

ـ ملْ  ٞمـفِ ٗمَ ْمـ٤ًم ومَ يْ أَ  ٧ْم ٗمَ تَ اظْم َأْو  
 ٥ْم جَيِ

 

 ْب دِ ُٟمـ دْ ىَمـ ـٌ ومْ دَ  ؿّ صمُ  ؽْمٌ ؾَم وَ  ءٌ َر 
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 فسّض الغطل

 :ؾسٚض ايػطٌ اثٓإ

 .................................................اي١ٝٓ, ٚقد ذنسْا نٝؿتٗا :ا٭ٍٚ 
 اًمنمح  

 

 فسّض الغطل

( ىمري٤ًٌم ذم اًمٗمّمؾ ايمغسؾ اشمـون: إول: ايمـقي، وومد ذىمركو ىمقػقتفو همروض)

 اًم٤ًمسمؼ هلذا اًمٗمّمؾ.

ووىم٧م اًمٜمٞم٦م ذم اًمٖمًؾ قمٜمد همًؾ أول ضمزء ُمـ أي ُمٙم٤من ذم اًمٌدن: ل، اًمٌدن 

ذم اًمٖمًؾ قمْمٌق واطمد، وهلذا ًمق اٟمٖمٛمس ؿمخص قمٚمٞمف طمدث أيمؼم ذم ُم٤مء ىمٚمٞمؾ 

ًمٜمٞم٦م طمتك اٟمٖمٛمس يمٚمف.. ارشمٗمع قمٜمف ٟم٤موي٤ًم رومع اجلٜم٤مسم٦م، ومل يٜمٗمّمؾ قمـ عم٤مء سمٕمد ا

الدث: ٕن اعم٤مء ُم٤م دام ُمؽمددًا قمغم اًمٕمْمق، وُمتّماًل سمف ٓ يًٛمك ُمًتٕمٛماًل، سمؾ ًمق 

أطمدث طمدصم٤ًم أصٖمرًا وهق ذم اعم٤مء اًمذي رومع سمف اجلٜم٤مسم٦م، وٟمقى رومع إصٖمر ىمٌال 

 ٟٓمٗمّم٤مل.. ارشمٗمع.

 :مسألة 

. يمٗمتٝم٤م ٟمٞم٦م واطمدة ًمق يم٤من قمغم اعمرأة همًالت واضم٤ٌمت يمجامع وطمٞمض ُمثاًل.

ومرع: وهمًؾ واطمد ًمرومع الدث قمـ إُمريـ، ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٌجػمُمل رمحف اهلل: ))

 ،ًمق طمٚمٗم٧م ال٤مئض أن ٓ شمٖمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م، ويم٤من قمٚمٞمٝم٤م طمدث طمٞمض وضمٜم٤مسم٦م

وىمٚمٜم٤م سم٤مٟمدراج طمدث اجلٜم٤مسم٦م، هؾ حتٜم٨م : ٕهن٤م  ،وٟمقت رومع طمدث الٞمض

  رومٕم٤مً   إٓ شمٜمق  مل   ٓ : ٕهن٤م أم   اجلٛمٚم٦م  ذم  إطمداث  ُمـ قمٚمٞمٝم٤م  ُم٤م  ًمرومع   شمٕمرو٧م
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  .مل ٜهؿٝٗا ذيو ايػطٌ ..ؾًٛ اغتطًت ٚمل تطتشكس اي١ٝٓ بكًبٗا

 ,ٚبػسّا ؾٝذب عًٝٗا إٔ تػطٌ طيٝل بدْٗا غعسّا ,تعُِٝ ايبدٕ باغيا٤ :ايجاْٞ 
 اًمنمح  

(( اؾمتثٜمتف ، اعمٞمؾ إمم اًمث٤مين أىمرب : ٕن طمدث اجلٜم٤مسم٦م يرشمٗمع وٛمٜم٤م، وإن؟ظم٤مص٤مً 

 اهـ.

وًمق أرادت اعمرأة همًاًل واضم٤ًٌم وهمًاًل ُمًٜمقٟم٤ًم ُمٕم٤ًم، أي: شمٗمٕمٚمٝمام سمٖمًؾ 

واطمد.. مل شمٙمٗمٝم٤م ٟمٞم٦م أطمدمه٤م قمـ أظمر، ومٚمق ٟمقت قمـ اًمقاضم٥م.. اشمرومع دون 

طمّمقل صمقاب اعمًٜمقن، وًمق ٟمقت قمـ اعمًٜمقن.. مل يرشمٗمع اًمقاضم٥م، ًمٙمـ ًمق ٟمقهتام 

دث إيمؼم واًمٖمًؾ اعمًٜمقن ُمٕم٤ًم.. طمّمؾ ُمٕم٤ًم سمٜمٞم٦م واطمدة، يم٠من ٟمقت رومع ال

 آصمٜم٤من سمٖمًؾ واطمد.

( طمتك همؾق انمتسؾً ول سمستحرض ايمـقي زمؼؾبفووٓ يرشمٗمع الدث ُمـ همػم ٟمٞم٦م، )

 (.ل يؽػفو ذيمؽ ايمغسؾًمق ذيمرهت٤م سمٚم٤ًمهن٤م ُمع همٗمٚم٦م ىمٚمٌٝم٤م قمٜمف.. )

سمعؿقؿ ايمبدن زموظموء، همقجى فمؾقفو أن سمغسؾ ( ُمـ ومروض اًمٖمًؾ: )ايمثوين)

(، وُمٜمف ُم٤م وزممماً ( فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم، وؾمقاء اخلٗمٞمػ ُمٜمف واًمٙمثٞمػ، )هنو ؾمعراً مجقع زمد

فمٝمر ُمـ ُمٜم٧ٌم ؿمٕمرة زاًم٧م ىمٌؾ اًمٖمًؾ، وجي٥م همًؾ ُم٤م ئمٝمر ُمـ ومرج اعمرأة قمٜمد 

اجلٚمقس قمغم اًم٘مدُملم ًم٘مْم٤مء طم٤مضمتٝم٤م، ؾمقاء اًمٌٙمر أو اًمثٞم٥م، وٓ جي٥م همًؾ سم٤مـمـ 

سم٤مـمـ أٟمػ وومرج وإن ـم٤مل، ومؿ وأٟمػ وومرج، وٓ اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م ذم ومٞمف، أي: ذم 

 وجي٥م همًؾ اًمّمامظملم، وأٟمػ ضُمِذع أي: ىمٓمع، وهمًؾ ؿم٘مقق، ٓ همقرمه٤م.

                                                 

 (.1/39طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل ) (1)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

 :مسألة  

إمم سم٤مـمٜمٝم٤م إٓ  اًمٔمٗم٤مئر اًمتل شمٕمٛمٚمٝم٤م اعمرأة سمِمٕمره٤م جي٥م ٟم٘مْمٝم٤م إن مل يّمؾ اعم٤مء

سم٤مًمٜم٘مض، يم٠من يم٤مٟم٧م ُمِمدودة، وم٢من يم٤من اعم٤مء يّمؾ إًمٞمٝم٤م ُمـ همػم ٟم٘مض.. مل جي٥م 

ٟم٘مْمٝم٤م، وإومْمؾ أن شمٜم٘مض ًمٚمتٞم٘مـ وصقل اعم٤مء إمم سم٤مـمٜمٝم٤م: ٕٟمف يٙمٗمل ذم همًؾ 

 اًمرأس همٚم٦ٌم اًمٔمـ سمقصقل اعم٤مء إًمٞمف مجٞمٕم٤ًم.

 وأُم٤م اًمِمٕمر اعمٕم٘مقد، أي: اعمتداظمؾ سمٕمْمف ذم سمٕمض.. ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:

 ن شمٕم٘مد سمٜمٗمًف.. قمٗمل قمـ ىمٚمٞمٚمف ويمثػمه.إ 

  إن شمٕم٘مد سمٗمٕمٚمٝم٤م.. مل يٕمَػ قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤ًم، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ يم٤مًم٘مٚمٞمقيب: يٕمٗمك قمـ

اقمٚمؿ أن ُم٤م شمٕم٘مد ىمٚمٞمٚمف دون يمثػمه، ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٌجػمُمل رمحف اهلل: ))

واسمـ  اسمـ طمجروم٘م٤مل  ..يٕمٗمك طمتك قمـ يمثػمه، وأُم٤م ُم٤م شمٕم٘مد سمٗمٕمٚمف ..سمٜمٗمًف

 (( اهـ.: يٕمٗمك قمـ ىمٚمٞمٚمفاًم٘مٚمٞمقيبوىم٤مل ، ٓ يٕمٗمك قمٜمف أصالىم٤مؾمؿ: 

وذم اإلومٓمٞمحل ُم٤م ٟمّمف: واعمراد أٟمف ٓ جي٥م همًؾ سم٤مـمـ قم٘مده صمؿ ىم٤مل أيْم٤ًم: ))

 ،وإن ىمٍم ص٤مطمٌف سم٠من مل يتٕمٝمد سمدهـ وٟمحقه :إن شمٕم٘مد سمٜمٗمًف وإن يمثر، وفم٤مهره

ومال يٌٕمد قمدم اًمٕمٗمق قمٜمف،  ..ًمٕمدم شمٙمٚمٞمٗمف شمٕمٝمده، أُم٤م إذا شمٕم٘مد سمٗمٕمٚمف :وهق فم٤مهر

ًمتٕمديف سمٗمٕمٚمف، وإن وىمع ذم سمٕمض القار اًمٕمٗمق  :وهق فم٤مهر ،وإن ىمؾ :رهوفم٤مه

 .. اًمِمؼماُمٚمز(( اهـقمـ ىمٚمٞمٚمف

 :فائدة 

 إٓ  قمغم اعمرأة  جي٥م   ٓ  أٟمف :الٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ذم ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ((: ))  ىم٤مل

                                                 

 (.1/241طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل ) (1)
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 , ............................ٚتتعٗد اغيعارـ نا٭ذْري ٚاإلبؽي ٚربكات ايبأ
 اًمنمح  

 :وُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأمحد ،همًؾ أصقل اًمِمٕمر وُمٜم٤مسمتف ذم ٟمحق اجلٜم٤مسم٦م دون اعمًؽمؾمؾ

سمـؾ يٙمٗمـل  ،ن مل يّمـؾ اعمـ٤مء إمم سم٤مـمٜمٝمـ٤مإو ،أٟمف ٓ جي٥م ٟم٘مـض اًمْمـٗم٤مئر قمـغم اجلٜمـ٥م

وأظمت٤مره اًمروي٤مين واًمِم٤مر، ومٚمق ومٕمٚم٧م  ،همًؾ فم٤مهره٤م، وُمثٚمف ال٤مئض قمٜمد ُم٤مًمؽ

ضمـ٤مز  ..ُملم ذم اجلٜم٤مسمـ٦م، وُم٤مًمـؽ ذم الـٞمضٟمحق ـمٞم٥م سمرأؾمٝم٤م وأرادت شم٘مٚمٞمد اإلُمـ٤م

 (( اهـ.سمنمـمف، يمام ذيمره الٌٌم اهـ ومت٤موى اًمٕمالُم٦م ؾمٚمٞمامن إهدل

 :تنبيه مهم 

دمٕمؾ سمٕمض اًمٜم٤ًمء قمغم رأؾمٝم٤م ُم٤مدة ًمتثٌٞم٧م اًمِمٕمر أو همػمه، ومٝمذا اًمذي دمٕمٚمف 

ٓم٤ًم إن ُمٜمع وصقل اعم٤مء إمم اًمِمٕمر أو إمم سمنمشمف.. وضم٥م إزاًمتف، وُمثٚمف إن يم٤من خم٤مًم

وهمػم اعم٤مء شمٖمػمًا وم٤مطمِم٤ًم، ىم٤مل ذم ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ(( قمـ اًمٙمردي: ))اًمٓمٞم٥م 

ـّ ويٌ٘مك أصمره قمٜمد اًمٖمًؾ، وم٢من ُمٜمع وصقل اعم٤مء إمم  اًمذي دمٕمٚمف اًمٜم٤ًمء قمغم رؤوؾمٝم

أو يم٤من  ،مل يّمح اًمٖمًؾ، وإن مل يٛمٜمع ومل يتٖمػم سمف اعم٤مء شمٖمػمًا يمثػماً  ..ًمٙمث٤مومتف :اًمٌنمة

 (( اهـ.ٜم٤م وضمف ىمقي سمٕمدم اًمير وإن شمٖمػم اعم٤مءمل يي، وًم.. جم٤موراً 

(، وذًمـؽ سمتعفد اظمعوؿمػ ىموٕذككم، واإلزمـط، وؿمبؼـوت ايمـبطـ)و( يًـ أن )

سم٢مُمرار اًمٞمد قمٚمٞمٝم٤م، ومل جي٥م هٜم٤م شمٕمٝمد اعمٕم٤مـمػ: ٕٟمف يٙمٗمل ذم اًمٓمٝم٤مرة همٚم٦ٌم اًمٔمــ، 

 وم٢من شمٞم٘مٜم٧م أن اعم٤مء ٓ يّمؾ إٓ سم٤مًمتٕمٝمد.. وضم٥م.

ٓمـ يمٗمٝم٤م، صمؿ متٞمؾ سم٠مذٟمٞمٝم٤م قمـغم يمٗمٝمـ٤م: ًمتت٠ميمـد أن اعمـ٤مء ويت٠ميمد أن شمْمع ُم٤مًء ذم سم

 ىمد وصؾ إمم سم٤مـمٜمٝمام ُمـ همػم دظمقًمف إمم اًمّمامظملم.

                                                 

 (.1/371سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)

 (.1/367سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (2)
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 . َٚا ذبت ا٭ؿيؿاز

 شسّط الغطل

غسٚؾي ايػطٌ مثا١ْٝ, ٖٚٞ غسٚؾي ايٛق٤ٛ اغيرنٛز٠   ؾًٛ اغتطًت ٚع٢ً 

ٗا ضيٓل ٚؾٍٛ اغيا٤ إزي ايبػس٠ مل ٜستؿل سدث ٤ٜٞػري اغيا٤, أٚ غ ٤ٞبدْٗا غ

 .ست٢ تصٌٜ ذيو ايػ٤ٞ ٚتػطٌ َا ذبت٘ نُا تكدّ ؼي ايٛق٤ٛ
 اًمنمح  

( مم٤م يتجٛمع ومٞمف إوؾم٤مخ، ومتٛمٜمع وصقل مو حتً إـمػور( شمتٕمٝمد يمذًمؽ )و) 

اعمـ٤مء، ومـ٢من شمٞم٘مٜمــ٧م وضمـقد ُمــ٤مٟمع ًمٚمـامء حتتٝمـ٤م.. وضمــ٥م شمٕمٝمـده٤م وإزاًمتــف، وىمـد شم٘مــدم 

 اًمقوقء، ومٚمػماضمع.اًمتٗمّمٞمؾ ذم طمٙمؿ اًمقؾمخ اًمذي يٙمقن حت٧م إفمٗم٤مر ذم ذوط 

ويزاد ًمٗمروض اًمٖمًؾ ومرض صم٤مًم٨م، وهق: إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م إن يم٤مٟم٧م قمـغم رء 

ُمـ سمدٟمف، أي: همًٚم٦م إلزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م وهمًٚم٦م ًمتٓمٝمػم حمٚمٝم٤م إن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م قمٞمٜمٞم٦م، 

وهمًٚم٦م واطمـدة إلزاًمـ٦م اًمٜمج٤مؾمـ٦م وشمٓمٝمـػم حمٚمٝمـ٤م قمــ يم٤مٟمـ٧م اًمٜمج٤مؾمـ٦م طمٙمٛمٞمـ٦م يمـام 

ضمـقب همًـٚمتلم ًمٚمحٙمٛمٞمـ٦م يم٤مًمٕمٞمٜمٞمـ٦م، يمـام صححف اإلُم٤مم اًمٜمقوي، وىم٤مل اًمراومٕمل سمق

 شم٘مدم ذًمؽ ذم اًمقوقء.

 شسّط الغطل

(، وىمد شم٘مـدم ذوط ايمقضقء اظمذىمقرة( ٟمٗمًٝم٤م )ذوط ايمغسؾ شمامكقي ، وهل)

وفمـعم زمـدهنو رء يغـغم اظمـوء ، أو رء ( اعمرأة )همؾق انمتسؾًشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ذم اًمقوقء، )

ع ضمـدشمفو ضمتـك سمزيـؾ ذيمـؽ ل يرسمػـة( مم٤م شم٘مـدم ذيمـره.. )يؿـع وصقل اظموء إلم ايمبمم

( .ايمًمء وسمغسؾ مو حتتف ىمام سمؼدم دم ايمقضقء
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 نٔفٔ٘ الغطل بْادباتُ ّضييُ

 تػطٌ ايهؿري, ثِ ايؿسز َٚا سٛايٝ٘, 
 اًمنمح  

 نٔفٔ٘ الغطل بْادباتُ ّضييُ

ويمٞمٗمٞم٦م اًمٖمًـؾ سمٗمرووـف اًمتـل ُمـرت وؾمـٜمٜمف، وهـل ُمـ٤م ؾمـقى اًمٗمـروض ممـ٤م 

( ظم٤مرج اًمٖمٜمـ٤مء صمالصمـ٤ًم يمـام ايمؽػكم( اعمرأة )ن سمغسؾأؾمٞمذيمره اعمّمٜمػ رمحف اهلل هٜم٤م: )

( مـو ضمقايمقـف( يمـذا شمٖمًـؾ )و( يمـام ذيمرٟمـ٤م، )ايمػـرج( شمٖمًـؾ )شمؿشم٘مدم ذم اًمقوقء، )

وذًمؽ ًمئال حتت٤مج إمم ُمًـف سمٕمـد ذًمـؽ ومٞمٜمـت٘مض ووـقؤه٤م، وهـذا ومـٞمٛمـ أرادت أن 

شمرومع الدث وإيمؼم وُمٕمف إصٖمر سمٜمٗمس اًمٖمًؾ، ومٛمـ أضمؾ طمّمقل ذًمؽ.. ٓسمد 

 ٌف عم٠ًمًم٦م اًمدىمٞم٘م٦م ودىمٞم٘م٦م اًمدىمٞم٘م٦م.ان شمٜمت

 :مسألة الدقيقة 

 :سمٛمحـؾ آؾمـتٜمج٤مء ٌـدأ أوًٓ شمو ،ٜمقي رومع الـدثشمقمٜمد آهمت٤ًمل  ٤موهل أهن

  . ٤مذم ًمػ ظمرىمف قمغم يده ٦مأو يمٚمٗم ٤م،هؤت٤مج إمم ُمًف سمٕمد ذًمؽ ومٞمٜم٘مض ووقحتٓ يمل 

 :مسألة دقيقة الدقيقة 

 ٤م:ف اعم٤مء يرشمٗمع طمدث يدهّم٥م قمٚمٞمشمٖمًؾ حمؾ آؾمتٜمج٤مء وشمقمٜمدُم٤م  ٤موهل أهن 

اًم٘مٌـؾ أو اًمـدسمر طمّمـؾ  ٧مقمٜمـدُم٤م ُمًـ ٤مًمٙمٜمٝم ،ٕن اعم٤مء أوٓ يّمٞم٥م اًمٞمد ىمٌؾ اًمٗمرج

يٜمـدرج ذم  ٕن الدث سمٕمد اًمٖمًؾ ٓ :وًمٞمس جلٛمٞمع إقمْم٤مء ،طمدث أصٖمر ٤مًمٞمده

همًؾ  ٤م، ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم إيمؼماًمٖمًؾ وهذا الدث طمّمؾ سمٕمد أن ارشمٗمع قمٜمف الدث 

 ُمراقمـ٤مًة ًمٚمؽمشمٞمـ٥م ذم اًمقوـقء، ٤مر سمٕمـد همًـؾ وضمٝمٝمـسمٜمٞم٦م رومع الـدث إصـٖم ٤ميده

٘مٞمـد اًمٜمٞمـ٦م شمأن  طمتـك ٓ حتتـ٤مج ًمٙمـؾ ذًمـؽ: واعمخٚمص ُمـ ذًمؽ، يمـام ذم اًمٌٞمجـقري

  ،اعمحٚملم  هذيـ قمـ   إيمؼم الدث  رومع  ٘مقل: ٟمقي٧م شم  يم٠من :وم٘مط واًمدسمر   سم٤مًم٘مٌؾ
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ثددِ تتُكدددُض ٚتطتٓػدددل, ثددِ تتٛقدددأ ٚقددد٤ٛا نددا٬َ بٛادباتددد٘ ٚضدددٓٓ٘, ثدددِ    

غيعارـ, ثدِ تٓدٟٛ ْٝد١ َعتدر٠ نُدا تكددّ, ٚتؿدٝض اغيدا٤ عًد٢ ايدسأع,           تتعٗد ا

ثِ ع٢ً َا أقبٌ َٔ ايػل ا٭ضئ, ثِ عًد٢ َدا أ بدس َٓد٘, ثدِ عًد٢ َدا أقبدٌ َدٔ          

 .ايػل ا٭ٜطس, ثِ ع٢ً َا أ بس َٓ٘, ثِ تأتٞ بايدعا٤ اغياز ذنسٙ بعد ايٛق٤ٛ
 اًمنمح  

   .ُمتك ُم٤م همًٚمتف سمٕمد ذًمؽومػمشمٗمع سم٤مًمٖمًؾ  ،إيمؼم طمٞمٜمئذ ٤مومٞمٌ٘مك طمدث يده

شمؿ سمتؿضؿض وسمستـرـؼ، شمــ سمتقضـل وضـقءًا ىمـوماًل زمقاصمبوسمـف وؽمـــف، شمـؿ )

شمؿ سمـقي كقـي معتـػمة ىمـام سمؼـدم، وسمػـقض اظمـوء فمـعم ( يمام سمّٞمٜم٤م ىمري٤ًٌم، )سمتعفد اظمعوؿمػ

( فمعم مو أومبؾ مــ ايمرـؼ آيؿــ( شمٗمٞمض اعم٤مء )شمؿ( يم٤مُماًل إمم أؾمٗمؾ اًمرىم٦ٌم، )ايمرأس

( فمعم مو ادزمـر مــف( شمٗمٞمْمف )شمؿ٤م ُمـ أقمغم اًمٙمتػ إمم أؾمٗمؾ اًم٘مدم، )ُمـ مجٞمع ضمًٛمٝم

( ُمــ مجٞمـع اجلًـؿ شمـؿ فمـعم مـو أومبـؾ مــ إيرسـأي: ُمـ ؿمـ٘مٝم٤م إيٛمــ يمـذًمؽ، )

شمؿ سمـليت زمويمـدفموء اظمـور ذىمـره زمعـد ( أي: اًمِمؼ إين، )شمؿ فمعم مو ادزمر مـفيمذًمؽ، )

 (.ايمقضقء

 :تتمة 

ع ىمٌؾ همًؾ اًمٗمرج واًمقوقء: يٙمره ًمٚمجٜم٥م إيمؾ واًمنمب واًمٜمقم واجلام

إَِذا َأشَمك َأطَمُديُمْؿ ًمألُمر سمف ذم اجلامع، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

٠مْ  ،َأْهَٚمفُ  ُف َأْٟمَِمُط (( أظمرضمف ُمًٚمؿ، زاد ال٤ميمؿ: ))صُمؿ  َأَراَد َأْن َيُٕمقَد وَمْٚمَٞمَتَقو  وَم٢مِٟم 

يَم٤مَن ًم٧م اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ((، وًمالشم٤ٌمع ومٞمام قمدا اًمنمب،  وم٘مد ىم٤مًمِْٚمَٕمْقدِ 

َؿ إَِذا يَم٤مَن ضُمٜمٌُ ٠َم  ..َوَأَراَد َأْن َيٜم٤َمَم َوُهَق ضُمٜم٥ٌُم  ٤مً َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  شَمَقو 

اَلةِ  ُوُوقَءُه  ٌَْؾ   ًمِٚمّم  ـْ  )) :َيُ٘مقُل   َويَم٤منَ   ،َيٜم٤َممَ   َأنْ  ىَم   ..ضُمٜم٥ٌُم   َوُهقَ  َيٜم٤َمَم   َأنْ   َأَرادَ   َُم

                                                 

 .(1/115)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  (1)
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........................................................................................ 
 اًمنمح  

اَلةِ  ٠ْم ُوُوقَءُه ًمِٚمّم  (( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد. وىمٞم٤مؾم٤ًم قمكم إيمؾ، وم٢من مل جيد وَمْٚمَٞمَتَقو 

 اجلٜم٥م ُم٤مء.. شمٞمٛمؿ، وحيّمؾ أصؾ اًمًٜم٦م سمٖمًؾ اًمٗمرج.

اًمقوقء ذم همػم اجلامع: ختٗمٞمػ الدث، ومٞمٜمت٘مض هذا اًمقوقء  واًم٘مّمد ُمـ

سم٤ملدث، واًم٘مّمد ُمـ اًمقوقء ذم اجلامع: زي٤مدة اًمٜمِم٤مط يمام ذم رواي٦م ال٤ميمؿ 

 اعمت٘مدُم٦م، وهذا اًمقوقء يمقوقء اًمتجديد واًم٘مراء، ومالسمد ومٞمف ُمـ ٟمٞم٦م ُمٕمتؼمة.

 وُمٜم٘مٓمٕم٦م الٞمض واًمٜمٗم٤مس يٙمره هل٤م ذًمؽ يم٤مجلٜم٥م، سمؾ أومم.
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 ما حيسو باجلياب٘

ازبٓابد١ ٖدٞ خدسٚز اغيدين, ٚازبُداع, ٚحيدسّ بٗدا ٚبداي٫ٛ ٠ ضدت١ أغدٝا٤: ايؿد٠٬,            

ٚاياٛاف, َٚظ اغيؿشـ ٚظيً٘, ٚايًبح ؼي اغيطدذد أٟ اغيهدح ؾٝد٘ َدٔ قٝداّ أٚ      

 ................................................................. قعٛ  ٚيٛ َل ايرت  ,
 اًمنمح  

 

 ما حيسو باجلياب٘

(، واًمقٓدة، واعمقت: ٕن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اجلـوزمي هل: طمروج اظمـلو) 

ي٘مًؿ الدث إمم صمالصم٦م اىم٤ًمم: أصٖمر، وهق ُم٤م أوضم٥م اًمقوقء، وأوؾمط، وهق 

طمدث اجلٜم٤مسم٦م واًمقٓدة، وذم ُمٕمٜم٤ممه٤م اعمقت، وأيمؼم، وهق طمدث الٞمض 

 واًمٜمٗم٤مس.

( أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م حترم رم هبام وزمويمقٓدة ؽمتي أؾمقوء: ( ظمروج اعمٜمل واجلامع )و)

( ايمصالة، وايمطقاف، ومس اظمصحػ، ومحؾفسم٤ملدث إصٖمر يمذًمؽ، وهل: )

( اصمٜم٤من ُمٜمٝم٤م ووىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٜمٝم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ قمٜمد ذيمر ُم٤م حيرم سم٤ملدث إصٖمر،)

حيرُم٤من اجلٜم٥م وال٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء يمذًمؽ دون ص٤مطم٥م الدث إصٖمر، ومه٤م: 

(: ًم٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  اظمسجد، أي: اظمؽٌ همقف مـ ومقوم أو ومعقدايمؾبٌ دم)

َٓ صُمـٍُى وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) وئٍِض َو (( اظمرضمف أسمق داود، َٓ ُأضِمؾ  اظمَْْسِجَد حِلَ

واعمراد سم٤معمًجد: ُم٤م ُوىِمٗم٧م أروٞمتف ُمًجدًا، ومخرج سمذًمؽ ُم٤م يم٤من ُمّمغم، أي: أختذ 

ؽ اخل٤مص أو اعم٤مًمؽ اًمٕم٤مم وهق ال٤ميمؿ، وم٢من ًمٚمّمالة دون وىمٗمٞم٦م ذقمٞم٦م ُمـ اعم٤مًم

(، وهق اًمدظمقل ويمق مع ايمؼمددوىمػ ُمًجدًا.. طمرم اعمٙم٨م ومٞمف ُمـ ىمٞم٤مم أو ىمٕمقد )

 يدظمؾ ُمـ سم٤مب  أنُمـ سم٤مب واًمرضمقع ُمـ  ٟمٗمس اًم٤ٌمب، سمخالف جمرد اًمٕمٌقر، وهق 

                                                 

 (.72اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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ؾًددددٛ قؿدددددت بددددايكسإٓ ايتشؿددددٔ أٚ ايتددددرى  ,ٚقددددسا٠٤ ايكددددسإٓ بكؿددددد ايددددت٠ٚ٬

 .مل حيسّ ..ٚزا  اييت ؾٝٗا قسإٓ َٔ غري قؿد ايت٠ٚ٬نكسا٠٤ بعض ا٭
 اًمنمح  

وخيرج ُمـ سم٤مسم٤م آظمر ُمـ همػم شمقىمػ، ومٝمذا ٓ حيرم قمغم اجلٜم٥م، وحيرم قمغم ال٤مئض 

واًمٜمٗم٤ًمء إذا ظم٤مومت٤م شمٚمقي٨م اعمًجد يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم حمٚمف، وًمق دظمؾ 

 ٤مد.. مل حيرم: ًمٚميورة.اجلٜم٥م سم٘مّمد اًمٕمٌقر ومقضمد اًم٤ٌمب أظمر ُمٖمٚم٘م٤ًم، ومٕم

 :تنبيه مهم 

 ُمًجدا، سمٕمض اعم٤ًمضمد ذم أرض ُمقىمقوم٦م َك ٜمَ ٌْ يُ  إظمػمة إزُمٜم٦مذم هذه 

ؾمٗمٚمف ديم٤ميملم وم٤مٕرض يمٚمٝم٤م وىمػ إمم ؾم٤مسمع أوًمٙمـ جيٕمؾ اعمًجد ُمـ أقمغم وُمـ 

، وهقاه٤م يمذًمؽ إمم ؾم٤مسمع ؾمامء، إذًا وم٤مًمديم٤ميملم طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اعمًجد ،أرض

ّٓ إومٚمٞمتٜمٌفواعمٙم٨م ومٞمٝم٤م  إًمٞمٝم٤م واًمٜمٗم٤ًمء اًمدظمقل الّٞمضوٞمحرم قمغم اجلٜم٥م وم  ن، إ

ومٗمل  ،صمؿ وىمػ إقمغم ُمًجداً  ،وًٓ أيم٠من سمٜمك اًمديم٤ميملم  ،يم٤من اًمقىمػ ُمـ أقمغم وم٘مط

يّمح وىمػ اًمًٗمؾ دون )ًم٘مقهلؿ: :اًمقىمٗمٞم٦م ُمـ وٛمـهذه ال٤مًم٦م ٓ شمٕمتؼم اًمديم٤ميملم 

 (.اًمٕمٚمق وقمٙمًف

دون ص٤مطم٥م الدث  ( اًمث٤مين مم٤م حيرم قمغم اجلٜم٥م وال٤مئض واًمٜمٗم٤ًمءو)

همؾق ومصدت ( وم٘مط، )زمؼصد ايمتالوة( إن يم٤مٟم٧م اًم٘مراءة )ومراءة ايمؼرآنإصٖمر: )

أو ايمتػمك ىمؼراءة زمعض إوراد ايمتل ( ُمـ اًمِمٞم٤مـملم وهمػمهؿ، )زمويمؼرآن ايمتحصـ

ل (، أو يم٤مٟم٧م اًم٘مراءة سم٘مّمد اعمقاقمظ واًم٘مّمص.. )همقفو ومرآن مـ نمغم ومصد ايمتالوة

ا إن أـمٚم٘م٧م ومل شم٘مّمد ؿمٞمئ٤ًم، وم٢مٟمف ٓ حيرم أيْم٤ًم، ( قمٚمٞمٝم٤م رء ُمـ ذًمؽ، ويمذ رم

ويمذا إن يم٤مٟم٧م اًم٘مراءة سم٘مّمد اًمتٕمٚمؿ أو اًمتٕمٚمٞمؿ قمٜمد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل، وهذا 

 اًم٘مقل حيٛمؾ ـم٤مًم٤ٌمت اعمدارس قمٜمدُم٤م يٙمقن ًمدهيـ اعم٤مٟمع.
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ويِمؽمط ًمتحريؿ اًم٘مراءة قمغم اجلٜم٥م وال٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء ؾمٌٕم٦م ذوط، 

 وهل: 

ّٕن إؿمـ٤مرشمف  :وُمثٚمف إؿمـ٤مرة إظمـرس اعمٗمٝمٛمـ٦م ،اًم٘مراءة سم٤مًمٚمٗمظ :يمقهن٤م أي ـ1

ًمٜم٤م ؿمخص  :وًمذًمؽ ي٘م٤مل ،ُمٕمتد هب٤م إٓ ذم صمالصم٦م أسمقاب: اًمّمالة ومال شمٌٓمؾ هب٤م

 ،ومل شمٌٓمـؾ صـالشمف، وذم الٜمـ٨م سم٤مع واؿمؽمى وٟمٙمح وـمٚمؼ وهـق ذم اًمّمـالة

ومــ٢مذا طمٚمــػ وهــق ٟمــ٤مـمؼ أن ٓ يــتٙمٚمؿ صمــؿ ظمــرس وأؿمــ٤مر سمــ٤مًمٙمالم مل حيٜمــ٨م، 

 وم٢مذا أؿم٤مر هب٤م ٓ شم٘مٌؾ، ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ: ،واًمِمٝم٤مدة

ــُؾ  ـــ٘مِ  إؿمــ٤مرة إظمــرس ُمث  فِ ٟمٓمـ

 

 

 ّمـــْدىِمفِ ذم ُمـــ٤م قمـــدا صمالصمـــ٦م ًم

 واًمِمــٝم٤مدةِ  واًمّمــالةِ   الٜمــ٨ِم ذم 

 

ــــ٦مٌ  ــــؽ صمالصم ـــــ٤مدةِ  شمٚم ــــال زيـ  سم

واإلومتـ٤مء يمـ٠من  ،ـمؼ همػم ُمٕمتد هب٤م إٓ ذم صمالصم٦م أسمقاب: أُم٤من اًمٙم٤مومروإؿم٤مرة اًمٜم٤م 

واإلذن ذم دظمـقل اعمٜمـزل، ىمـ٤مل ىمٞمؾ ًمـف أشمتقوـ٠م هبـذا اعمـ٤مء ؟ وم٠مؿمـ٤مر أن ٟمٕمـؿ أو ٓ، 

 اًم٘م٤مئؾ:

ـــــــؼَمْ  ـــــــ٤مـمؼ شُمٕمت ـــــــ٤مرة ًمٜم  إؿم

 

 

 ذم اإلْذِن واإلومت٤م أُمـ٤مٍن َذيَمـُروا

سم٤مًمٜمًـ٦ٌم ًمٚمٜمٔمـر  ويمذًمؽ الٙمؿ ٤م،اًم٘مراءة قمغم ىمٚمٌٝم توظمرج سم٤مًمٗمظ ُم٤م إذا أضمر 

 ذم اعمّمحػ ُمـ همػم حتريؽ ًم٤ًمن. 

 ٤مًٛمع ٟمٗمًـٝمشمومل  ٧مُم٤م إذا شمٚمٗمٔم سمف وظمرج ،ٟمٗمًف ٤مُمًٛمٕم٤ًم هب ئيمقن اًم٘م٤مر ـ2

 وٓ ُم٤مٟمع.  ٤مطمٞم٨م اقمتدل ؾمٛمٕمٝم

ومال يٛمٜمع ُمـ اًم٘مراءة ًمٕمدم اقمت٘م٤مده الرُمـ٦م  ،اًمٙم٤مومرسمف ومخرج  ،يمقٟمف ُمًٚمامً  ـ3

 وإن قمقىم٥م قمٚمٞمٝم٤م.
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 . ٦مواعمجٜمقٟم ٦ماًمّمٌٞمسمف ومخرج  ٦م،ُمٙمٚمٗم ٤ميمقهن ـ4

وُمٜمًقخ اًمتالوة وًمق  ،اًمتقراة واإلٟمجٞمؾسمف ومخرج  ،سمف ىمرآٟم٤مً  ٧ميمقن ُم٤م أشم ـ5

اًمِمـٞمخ واًمِمـٞمخ٦م إذا زٟمٞمـ٤م وم٤مرمجقمهـ٤م اًمٌتـ٦م ))سم٘مل طمٙمٛمف يمآي٦م اًمرضمؿ وهـل: 

 .((اهلل قمزيز طمٙمٞمؿٟمٙم٤مًٓ ُمـ اهلل و

اًم٘مّمد ًمٚم٘مراءة وطمده٤م أو ُمع اًمذيمر أو سمٜمٞم٦م اًم٘مّمد ًمقاطمد ٓ سمٕمٞمٜمف، ومـ٢من   ـ6

يمـ٠من ضمـرى  ٧ماًمذيمر وم٘مـط أو أـمٚم٘مـ تطمرم ،وإن ىمّمد .. آي٦م ًمالطمتج٤مج هب٤م تىمرأ

ّٕٟمـف ٓ  :مل حيـرم ..ُمـ همػم ىمّمد ًمقاطمد ُمـٜمٝمام ٓ ذيمـر وٓ ىمـراءة ٤ماًم٘مرآن قمغم ًم٤ًمهن

ىمّمد اًمـذيمر وطمـده أو سمـال ىمّمـد، وأُمـ٤م قمٜمـد قمـدم يًٛمك ىمرآٟم٤ًم قمٜمد اًمّم٤مرف وهق 

 ومٞمًٛمك ىمرآٟم٤ًم وًمق سمال ىمّمد. ..اًمّم٤مرف

أٟمف يّمح قمٜمد ىمّمد اًمذيمر وم٘مط أو اإلـمـالق ، وحيـرم قمٜمـد  :واخلالصي 

 أو قمٜمد اًم٘مّمد ًمقاطمد ٓ سمٕمٞمٜمف.  ،ىمّمد اًم٘مراءة أو قمٜمد ىمّمد آصمٜملم ُمٕم٤مً 

ظمـؾ اًمّمـالة سمخالف ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م واضم٦ٌم ؾمقاء دا ،أن شمٙمقن اًم٘مراءة ٟمٗمالً  ـ7

٘مرأ ؾمقرة يس ُمـثاًل ذم وىمـ٧م شمأن  تظم٤مرج اًمّمالة يم٠من ٟمذر أو ،اًمٓمٝمقريـة يمٗم٤مىمد

ــذا ــ ،يم ــد ٧مومٙم٤مٟم ــ٤ًم وم٤مىم ــ٧م ضمٜمٌ ــؽ اًمقىم ــقريـ ةذم ذًم ــ ،ًمٚمٓمٝم ــ٤ًم شم ٤موم٢مهن ــ٤م وضمقسم ٘مرؤه

وذم  ،ُمــ يمقهنـ٤م سم٘مّمـد اًم٘مـرآن ٓ ُمٓمٚم٘مـ٤ًم طمتـك شم٘مـع واضمٌـ٦م وًمٙمـ ٓسمد :ًمٚميورة

ٓمٚمــؼ ُمــثاًل ومتٙمــقن ىمرآٟمــ٤ًم قمٜمــد شم ٘مّمــد اًم٘مــراءة أوشمداظمــؾ اًمّمــالة ٓ ومــرق سمــلم أن 

   .ومال يٕمتؼم اعم٤مٟمع وهق اجلٜم٤مسم٦م وهمػمه٤م: اًمّمالةذم  ٤م اإلـمالق ًمقضمقهب

وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم ضمـقاز اًمتًـٌٞمح واًمتٝمٚمٞمـؾ وؾمـ٤مئر إذيمـ٤مر همـػم اًم٘مـرآن 

 ًمٚمح٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء واجلٜم٥م.
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 التٔنه

مل يتٕمرض اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف ًمٚمتٞمٛمؿ ذم يمت٤مسمف، وأطمٌٌـ٧م إوـ٤مومتف ُمــ 

يم٤مشمٌل )اعمٜمٝمؾ اًمقريػ ذح اعمختٍم اًمٚمٓمٞمػ( عمزيد وم٤مئدة ُمع شمٖمٞمـػم سمـام يتٜم٤مؾمـ٥م، 

 ومٜم٘مقل:

 اًمتٞمٛمؿ ًمٖم٦م: اًم٘مّمد. ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

ْٛمــُتُٙمؿْ  ــ٤م شَمَٞمٛم   اًمٜمَُّٝمــكُأوزِم  وَمَ٘مــْدت عَم 

 

ـْ  ْ  َوَُمــ ؿَ  َُمــ٤مءً  جَيِــدْ  مَل ِب شَمــَٞمٛم  ْ  سمِــ٤مًمؽمُّ

ــ٦م   ــف خمّمــقص سمٜمٞم ــغم وضم ــديـ قم ــف واًمٞم ــؽماب إمم اًمقضم ــ٤مل اًم ــ٤م: إيّم وذقم

اًمدًمٞمؾ اًمث٤مسم٧م قمـغم ظمـالف  :واًمرظمّم٦م هل ،خمّمقص٦م، واًمتٞمٛمؿ رظمّم٦م ٓ قمزيٛم٦م

٤مم وىم٤مل اًمٕمزيزي: هل آٟمت٘م٤مل ُمـ صـٕمقسم٦م ًمًـٝمقًم٦م ًمٕمـذر ُمـع ىمٞمـ ،اًمدًمٞمؾ إصكم

  ؾم٥ٌم الٙمؿ إصكم.

 ،قمــ اؾمـتٕمامل اعمـ٤مء وإيمـؼم قمٜمـد اًمٕمجـزِ وجي٥ُم اًمتٞمٛمُؿ قمـ الدِث إصـٖمِر 

هق اًمٕمجز قمـ اؾمـتٕمامًمف   :وم٤ملز ،واًمٕمجز قمـ اؾمتٕمامل اعم٤مء إُم٤م طمز وإُم٤م ذقمل

 ،هق اعمٙمـ٤من اًمـذي يٖمٚمـ٥م ومٞمـف وضمـقد اعمـ٤مء :والي ،وَمْ٘مِدِه ذم طمٍي أو ؾمٗمرٍ سم٥ًٌم 

  اًمذي ٓ يٖمٚم٥م ومٞمف وضمقد اعم٤مء، هٙمذا و٤مسمٓمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمتٞمٛمؿ. هق اعمٙم٤من :واًمًٗمر

 هــق إُمٙمــ٤من اؾمــتخدام اعمــ٤مء وًمٙمـــ وضمــد ًمٚمِمــخص قمــذرواًمٗم٘مــد اًمنمــقمل: 

، وذًمــؽ ضمــّقز ًمــف اًمِمــ٤مرع سمًــٌٌف اًمٕمــدول قمـــ اعمــ٤مء إمم اًمــؽماب رمحــ٦م سمــف ذقمــل

و و٤مسمط اعمرض اًمذي يٌٞمح اًمتـٞمٛمؿ هـق ُمـ٤م يمـ٤من ومٞمـف واطمـدة ُمــ إرسمـع  يم٤معمرض،

 : ٦ماًمت٤مًمٞم

 ، وهٜم٤م يٙمقن اًمتٞمٛمؿ واضم٤ًٌم.اخلقف ُمـ هالك ٟمٗمس ـ1
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 اخلقف ُمـ وم٘مد ُمٜمٗمٕم٦م قمْمق ُمـ أقمْم٤مئف اًمٔم٤مهرة ٓ اًم٤ٌمـمٜم٦م. ـ2

 أي شمٖمػم وم٤مطمش ذم قمْمق ُمــ أقمْمـ٤مئف ،اخلقف ُمـ طمدوث ؿملم وم٤مطمش ـ3

ٓ  ،أو اًمقضمــف ُمــثالً  ٞمــديـيم٤مؾمــقداد اًم ، وهــل ُمــ٤م يٌــدو قمٜمــد اعمٝمٜمــ٦م،اًمٔمــ٤مهرة

 اًم٤ٌمـمٜم٦م أي اًمتل ٓ شمٔمٝمر ًمٚمٜم٤مفمر سمؾ شمًؽم سم٤مًمثقب.

 اخلقف ُمـ ـمقل اعمرض وشم٠مظمر اًمِمٗم٤مء. ـ4

  وذم اًمثالصم٦م إظمػمة يٙمقن اًمتٞمٛمؿ ُم٤ٌمطم٤ًم.

 ،همٚمـ٥مإٓ إن  لهـ ٤مواًمٕمؼمة ذم يمؾ ذًمؽ سم٢مظم٤ٌمر اًمٓمٌٞم٥م اعمًٚمؿ اًمث٘م٦م ٓ سمٔمٜمٝمـ

ووضمـ٥م  ،اؾمـتٕمامل اعمـ٤مء ٤مطمرم قمٚمٞمٝمـ ..سمذًمؽ اًمٓمٌٞم٥م ٤ماهلالك أو أظمؼمه ٧موم٢من شمٞم٘مٜم

وم٢من يم٤من  ،اًمٗمرض سم٤مًمتٞمٛمؿ ٧موصٚم ٧مقمـ اؾمتٕمامل اعم٤مء شمٞمٛمٛم تومٛمـ قمجز  ،اًمتٞمٛمؿ

 ،إقم٤مدة اًمّمالة إن يم٤مٟم٧م سمٛمٙم٤من يٖمٚم٥م ومٞمف وضمقد اعم٤مء وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م ..اًم٥ًٌم طمًٞم٤مً 

ومـال إقمـ٤مدة، وُمٕمٜمـك  ..ًـتقي إُمـرانر ومٞمـف وضمـقد اعمـ٤مء أو يذسمٛمٙم٤من يٜم ٧موم٢من يم٤مٟم

سمٛمٙم٤من اًمّمالة  ..واًمٕمؼمة ذم اعمٙم٤من ،سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمًٜم٦م يمٚمٝم٤م :يٖمٚم٥م ومٞمف اعم٤مء أو يٜمدر أي

    قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم، وسمٛمٙم٤من اًمتٞمٛمؿ قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر. ٓ سمٛمٙم٤من اًمتٞمٛمؿ

 ٧موصـٚم ٧مشمٞمٛمٛمـ سم٤مًمْمقاسمط اعم٤مرة.. وإن يم٤من اًم٥ًٌم ذقمٞم٤ًم يم٤معمرض وٟمحقه

 .٤مً ُمٓمٚم٘مقمٚمٞمٝم٤م ة وٓ إقم٤مد

وًمق ؿمٙم٧م: هـؾ ييـه٤م اعمـ٤مء أم ٓ؟.. شمٞمٛمٛمـ٧م قمٜمـد اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر، ومل 

   شمتٞمٛمؿ قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم  إٓ سمخؼم اًمٓمٌٞم٥م اًمث٘م٦م.

                                                 

 .(1/449)، واًمٜمجؿ اًمقه٤مج (1/131)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)

 .(31)اٟمٔمر: هن٤مي٦م اًمزيـ  (2)
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 :فائدة 

ُمــ  ٦مممٜمققمـ ٤موم٢مهن ،ًمٖمػم اًمٓمٝم٤مرة ُمًٌالً  د إٓ ُم٤مءً دمإذا مل  :ُمـ اًمٕمجز اًمنمقمل 

ف ذم تاؾمــتٕمٛمٚم ..أن ُمًــٌٚمف قمٛمــؿ آٟمتٗمــ٤مع سمــف ُمٓمٚم٘مــ٤مً  ٧ماؾمــتٕمامًمف ذقمــ٤م، ومــ٢من قمٚمٛمــ

اًمٕمرف واًم٘مرائـ،  ٧مطمّٙمٛم ..ذم ذًمؽ ٧موم٢من ؿمٙم طمٞمٜمئٍذ، وٓ جيقز اًمتٞمٛمؿ ،اًمٓمٝم٤مرة

٠مظمـذه ًمٚمنمـب ذم شميمـ٠من  ،وٓ جيقز ٟم٘مؾ اعم٤مء اعمًٌؾ ًمٚمنمب ُمـ حمٚمـف إمم حمـؾ آظمـر

 يًٛمح سمذًمؽ. فأو ىم٤مُم٧م ىمريٜم٦م قمغم أن ُمًٌٚم ٧مإٓ إذا قمٚمٛم ،ُمثالً  ٤مسمٞمتٝم

 :فائدة أخرى  

ٌُ  ٤ميمام إذا طمـ٤مل سمٞمٜمٝمـ، ىمد جيتٛمع اًمٕمذر الز واًمنمقمل ُمٕم٤مً  ع أو وسمـلم اعمـ٤مء ؾمـ

وسمـلم اعمـ٤مء، وقمجـز ذقمـل  ٤مًمٚمحٞمٚمقًمـ٦م سمٞمٜمٝمـ ذًمؽ ومٞمف قمجـز طمزـ ٟمٔمـراً  وم٢من   ،قمدو

قمـ اإلىمدام قمغم ُمـ٤م ومٞمـف ضره، وهـذه ال٤مًمـ٦م ومٞمٝمـ٤م اإلقمـ٤مدة   ٤مهطمٞم٨م أن اًمِم٤مرع هن٤م

ـ هبـ٤م اعمـ٤مءُ  ٤موإذا يم٤من ذم سمدهن ،قمغم اعمٕمتٛمد ٟمٔمرًا جل٤مٟم٥م اًمِم٤مرع ُمٓمٚم٘م٤مً   ..ضِمراطمـ٦ٌم َيُيُّ

ٚمَ  ًَ َؿ قمـ اجلريِح ذم اًمقضمف واًمٞمديـ ،اًمّمحٞمَح  ٧مهَم يمثـػم ُمــ اجلٝمٚمـ٦م  ئوخيٓم ،وشَمَٞمٛم 

 يتقو٠مواًمّمحٞمح أٟمف  ،قوقء يمٚمف إمم اًمتٞمٛمؿاًم ذم أٟمف إذا يم٤مٟم٧م سمف ضمراطم٦م قمدل قمـ 

ومٚمق يم٤من اجلرح ُمثال  ،ويٙمقُن اًمتٞمٛمُؿ وىم٧َم همًِؾ اًمٕمٚمٞمؾِ  قمـ اجلريح، صمؿ يتٞمٛمؿ أوًٓ 

 ٧مهمًـٚم ..إمم اًمٞمـديـ ٧مٌدأ ذم اًمقوقء ُمـ سمدايتف طمتك إذا وصـٚمشم ٤موم٢مهن ،ذم اًمٞمديـ

 قمـ اجلريح، ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: ٧ماًمّمحٞمح صمؿ شمٞمٛمٛم

ؿْ  ـــــَٞمٛم  ـــــِدٌث  وًْمَٞمَت ـــــال إنْ ْ حُمْ ًَ  هَم

 

ــــفُ  ــــؿ   قَمٚمٞمَٚم ــــال اًمُقُوــــقءَ  صم  يَمٛم 

 

 

 

  ةخمػم ٤مأُم٤م اجلٜم٥م وم٢مهن ،ٙمٛمؾ سم٤مىمل اًمقوقءشم ..تٞمٛمؿ قمـ ُمٙم٤من اًمٕمٚم٦مشمومٌٕمد أن  

                                                 

 .(33)اٟمٔمر: هن٤مي٦م اًمزيـ  (1)
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ًمٞمزيـؾ  :ٖمتًـؾشم٘مـدم اًمتـٞمٛمؿ صمـؿ شموإومْمؾ  أن  ،امِم٤مء ُمٜمٝمشمُمـ اًمٌداي٦م ذم شم٘مديؿ ُم٤م 

 اعم٤مء أصمر اًمؽماب. ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: 

ـــــــ٤م ٌَ هُ  وضُمٜمُ ْ ـــــــػمِّ َُم٤م َأن ظَم ـــــــدِّ  ُيَ٘م

 

ــــــَؾ  ًْ مَ  أو اًمُٖم ــــــدِّ اَم  ُيَ٘م ــــــَٞمٛمُّ  اًمت 

 

 

 

  :مسألة 

أن  تصمـؿ أراد ،اًمٗمرض ٧موصٚم ،اًمقوقء ٧مصمؿ أيمٛمٚم ،قمـ اجلرح ٧مإذا شمٞمٛمٛم

 ؿ وطمده أم اًمقوقء ؟ ٕمٞمد اًمتٞمٛمشمهؾ  ًا..ّمكم ومرو٤م آظمرشم

وضمـ٥م  ..اًمٗمرض ٧مسمٕمد أن صٚم ٧مىمد أطمدصم اعمرأةهذا  ٧ميم٤مٟم نإ :ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء

 ،ٕمٞمـد اًمتـٞمٛمؿ وم٘مـطشم ٤موم٢مهنـ ..دثحتـ، أُمـ٤م إذا مل ٕمٞمد اًمقوقء واًمتـٞمٛمؿ ُمٕمـ٤مً شمأن  ٤مقمٚمٞمٝم

ّٓ إن أضمٜمٌشمٓ  ٤ماجلٜم٥م وم٢مهن ٤موُمثٚمٝم ٕمٞمد شم ٦مأن اعمحدصم :ُمرة صم٤مٟمٞم٦م، وىمٞمؾ ٧مٕمٞمد اًمٖمًؾ إ

 اًمٕمٚمٞمؾ. اًمٕمْمقسمٕمد همًؾ    شمٙمقن همًؾ إقمْم٤مء اًمتل

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: 

ــــِرد وإِنْ  ـــــ ُي ــــده ُِم ــــ٤م ومروــــ٤م سمٕم  وُم

 

ــــــــؾِّ  أطمــــــــَدَث  اَم  إِن وَمْٚمُٞمَّم ــــــــَٞمٛم   شَم

ــــ  ـــَدٍث  قم ــــ أو طَم ـــ٦مٍ  قم ـــْؾ  ضمٜم٤مسَم  :وىمٞم

 

 اًمٕمٚمٞمــــْؾ  سمٕمــــد عمــــ٤م حُمــــِدٌث  ُيٕمٞمــــدُ 

 

 

 

 :حكم الجبيرة 

ُمـ٤م همـػمه ًمٞمٜمجـؼم، وي٘مـقم ُم٘م٤مُمٝمـ٤م  ُمــ أقمـقاد أو وهل ُم٤م يقوـع قمـغم اًمٙمنـ

 .يقوع ُمـ ٓصؼ قمغم اجلرح

 واخلالصي دم اجلبغمة هل: 

ّٓ إذا أظمــذت ُمـــ اًمّمــحٞمح ؿمــٞمئ٤ًم، أو   مل شم٠مظمــذ  أن اجلٌــػمة ٓ جيــ٥م ٟمزقمٝمــ٤م إ

ومـ٢من ُوضِمـد واطمـد ُمــ أُمٙمـ همًؾ ُمقوع اًمٕمٚم٦م سم٤معمـ٤مء أو ُمًـحف سمـ٤مًمؽماب،  وًمٙمـ 

 أو  ءسم٤معم٤م  اًمٕمْمقهمًؾ  ضرًا، ووضم٥م   إن مل ختػ  ٟمزقمٝم٤م  وضم٥م هذيـ اًم٘مٞمديـ.. 
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ومـال جيـ٥م  ..ُمــ ٟمزقمٝمـ٤م ضراً  ٧م، أُمـ٤م إذا مل يٛمٙمــ ٟمزقمٝمـ٤م أو ظم٤مومـُمًحف سمـ٤مًمؽماب

وجي٥م ُمًحٝم٤م سم٤معم٤مء إذا أظمذت زائدًا قمغم حمؾ اجلرح ومل شمٖمًؾ اًمزائـد ىمٌـؾ  ٟمزقمٝم٤م،

٤م، ومــ٢من مل شم٠مظمــذ اجلٌــػمة زائــدًا قمـــ اجلــرح، أو أظمــذت وهُمًــؾ اًمزائــد ىمٌــؾ ووــٕمٝم

 ووٕمٝم٤م.. مل جي٥م اعمًح.

ٕمٞمـد شمأُم٤م اإلقم٤مدة ًمٚمّمالة وقمدُمٝم٤م، وم٢من ًمٚمجٌـػمة مخـس صـقر، صمـالث صـقر 

 ٕمٞمد ومٞمٝمـ:شمومٞمٝمـ وصقرشم٤من ٓ 

 صور اإلعادة: 

 ٤م قمغم ـمٝمر أمتٝمؾمقاء ووٕم ،إذا يم٤مٟم٧م اجلٌػمة ذم قمْمق ُمـ أقمْم٤مء اًمتٞمٛمؿ .1

  أم ٓ. ئ٤مً ُمـ اًمّمحٞمح ؿمٞم اجلٌػمة أظمذتوؾمقاء قمغم همػمه، 

ــٞمٛمؿ .2 ــػم أقمْمــ٤مء اًمت ــػمة ذم هم ــ٧م اجلٌ ــداً  ،إذا يم٤مٟم ــدر  وأظمــذت زائ ــغم ىم قم

ٝم٤م تؾمـقاء ووـٕمو ، وهق ُم٤م ي١مظمذ ُمـ همػم اجلرح عمًؽ اجلٌـػمة،آؾمتٛم٤ًمك

 .قمغم ـمٝمر أم ٓ

 ،قمـغم ىمـدر آؾمتٛمًـ٤مك ومل شم٠مظمذ زائـداً  ،إذا يم٤مٟم٧م ذم همػم أقمْم٤مء اًمتٞمٛمؿ .3

  ٝم٤م قمغم همػم ـمٝمر.تووٕم ٤موًمٙمٜمٝم

 صور عدم اإلعادة: 

 ،قمـغم ىمـدر آؾمتٛمًـ٤مك ومل شم٠مظمذ زائـداً  ،إذا يم٤مٟم٧م ذم همػم أقمْم٤مء اًمتٞمٛمؿ ـ1

  .ٝم٤م قمغم ـمٝمرتوووٕم

 ومل شم٠مظمذ ُمـ اًمّمحٞمح ؿمٞمئ٤ًم ؾمقاء  ،إذا يم٤مٟم٧م ذم همػم أقمْم٤مء اًمتٞمٛمؿ ـ2

                                                 

 .(1/134)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)
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 ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: .ـمٝمر ٝم٤م قمغم ـمٝمر أو قمغم همػمتووٕم

 َ َٓ ــــــوَ  دْ ِٕمــــــشمُ  و  ً ــــــاًمٕمِ  رَ دْ ىَمــــــ ؽْمُ اًم  ٦مِ ٚم 

 

ــــ وْ أَ  ــــ٤مكِ  رَ دْ ىَم ًِ ــــاًمٓم   ذِمْ  آؾْمتِْٛم  ةِ ٤مرَ َٝم

ــــ نْ إِ وَ   ــــ دْ زِ َي ــــ ـْ قَم ــــ٠مَ ٤م ومَ هَ رِ دْ ىَم  دِ قِم

 

ــــــ وْ أَ  َوُهــــــَق سمَِقضْمــــــفٍ  ٤مً َ٘مــــــٚمَ ٓمْ ُمُ وَ   دِ َي

  :فائدة 

ظمت٤مر اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم جمٛمققمف ىمقل اعمزين ذم أٟمف ٓ ىمْم٤مء قمغم ص٤مطم٥م ا

ٕن يمؾ صالة وضم٧ٌم ذم اًمقىم٧م وإن يم٤مٟم٧م ُمع ظمٚمؾ ٓ جي٥م  :ُمٓمٚم٘م٤مً  اجلٌػمة

ومل يث٧ٌم ومٞمف  ،وإٟمام جي٥م اًم٘مْم٤مء سم٠مُمر ضمديد ،ىمْم٤مؤه٤م طمٞم٨م أٟمف أّدى وفمٞمٗم٦م اًمقىم٧م

  .رء سمؾ صم٧ٌم ظمالومف

 فسِّض التٔنِه

 : ٦مٌ ومروُض اًمتٞمٛمؿ مخًو 

ؾمـٗمتف ريـح  ومٚمـق ،ٜم٘مـؾاًموٓسمد ُمـ ُمًٛمك  ،اًمؽماب ٟم٘مُؾ  : اًم٘مّمد، أي:إول 

ف ُمـــ تــسمخــالف ًمــق أظمرضم ،ًمٚمــؽماب ٤موضمٝمٝمــ ٧من قمروــإو ٤م،مل يٙمٗمٝمــ ٝمــ٤م..ذم وضمٝم

ومالسمـد  ة،ًـٛمك ىمّمـدشم ٤مٕهنـ :وم٢مٟمف يٙمٗمل ٤م،إمم وضمٝمٝم ٤مف سمٞمدهشمصمؿ أقم٤مد ٤مسمٞمده ٤مٝمٝموضم

 ٤موضمٝمٝمـ ٧مًمق ُمرهم اًم٘مّمد اًمؽماب، وُمـ ٤مذم اًمتٞمٛمؿ ُمـ ىمّمد اًمؽماب ٓ أن ي٘مّمده

 اًمؽماب. تىمّمد ٤مٕهن وم٢مٟمف يٙمٗمل: ذم اًمؽماب

وجي٥م يمقن اًمٜمٞم٦م ُم٘مروٟمـ٦م سمٜم٘مـؾ  ،اًمّمالة اؾمت٤ٌمطم٦مَ  ٜمقَي شموهق أن  ٦ُم،اًمٜمٞم :ايمثوين 

 ن ُمراشم٥م اًمٜمٞم٦م ذم اًمتٞمٛمؿ صمالث:إصمؿ  ،اًمؽماب وسم٠مول ُمًح ضمزء ُمـ اًمقضمف

 ٕم٦م واعمٜمذورة : ٟمٞم٦م ومرض اًمّمالة، وومرض اًمٓمقاف وظمٓم٦ٌم اجلٛماظمرسمبي إولم

                                                 

 .(1/137)، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج (1/111)اٟمٔمر: ذح اعمحكم قمغم اعمٜمٝم٤مج  (1)
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 . ُمـ اًمّمالة واًمٓمقاف

 : ٟمٞم٦م ٟمٗمؾ اًمّمالة وصالة اجلٜم٤مزة.اظمرسمبي ايمثوكقي

  : ٟمٞم٦م ُمس اعمّمحػ ومحٚمف وؾمجقد اًمتالوة واًمِمٙمر وهمػمه٤م.اظمرسمبي ايمثويمثي

، ٤م ذم اعمرشمٌـ٦م إوممممـ واطمـد ٤مأسمـٞمح هلـ ..مم٤م ذم اعمرشمٌـ٦م إومم اً واطمد تقوم٢من ٟم 

صمٜمـلم ُمــ ٟمٗمـس اعمرشمٌـ٦م ذم شمـٞمٛمؿ واطمـد، ا سمـلم ٛمـعدموٓ ؾمقاء اًمذي ٟمقشمف أو همـػمه، 

أو  اًمـقشمر ُمـثالً  تٟمٕمـؿ أن ٟمـذر :أيْمـ٤م مجٞمـع ُمـ٤م ذم اعمرشمٌـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م واًمث٤مًمثـ٦م ٤موي٤ٌمح هلـ

ٟمـذرت اًمـؽماويح، ومٞمٚمزُمٝمـ٤م اًمتـٞمٛمؿ ًمٙمـؾ ، سمخالف ًمق اًمْمحك يمٗمك هل٤م شمٞمٛمؿ واطمد

ريمٕمتلم: ٕن اًمْمحك دمٛمع سمًالم واطمد ومٙمٗمك هل٤م شمـٞمٛمؿ واطمـد، واًمـؽماويح جيـ٥م 

 ومٞمٝم٤م اًمًالم ُمـ يمؾ ريمٕمتلم ومٚمزُمٝم٤م شمٞمٛمؿ ًمٙمؾ ريمٕمتلم.

مجٞمــع ُمــ٤م ذم اعمرشمٌــ٦م اًمث٤مٟمٞمــ٦م  ٤مأسمــٞمح هلــ ..ُمـــ اعمرشمٌــ٦م اًمث٤مٟمٞمــ٦م واطمــداً  توإن ٟمــق 

 ..ُمـ اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م واطمداً  توأن ٟمق ، اعمرشم٦ٌم إوممرء مم٤م ذم ٤موٓ ي٤ٌمح هل، واًمث٤مًمث٦م

 .رء مم٤م ذم اعمرشم٦ٌم إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ٤موٓ ي٤ٌمح هل ،اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م مجٞمع ُم٤م ذم ٤مأسمٞمح هل

 ٧م:وًمق ىم٤مًم يمام أؾمٚمٗمٜم٤م، اًمّمالة ومرضِ  اؾمت٤ٌمطم٦مَ  تٟمق ن يم٤مٟم٧م اًمّمالة ومرو٤مً ٢موم

ٞمٛمؿ ـمٝم٤مرة وٕمٞمٗم٦م إٟمام شمًت٤ٌمح سمـف ٕن اًمت يّمح شمٞمٛمٛمٝم٤م:مل  ..ٟمقي٧م اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمّمالة

ًمٚمقوـقء  ظمالومـ٤مً  مل يّمـح أيْمـ٤مً  ..ٟمقي٧م اًمتـٞمٛمؿ ًمٚمّمـالة ٧م:اًمّمالة وم٘مط، وًمق ىم٤مًم

ـِ  سمقوعِ  ٦ماًمٜمٞم ىَمْرنُ وجي٥م   ،ٟمف يّمح٢موم   ٝم٤م إمم ُمًِح قمغم اًمؽماب، واؾمتداُمتُ  اًمٞمدي
ٍ
 رء

  .شم٘مدميمام  ُمـ اًمقضمفِ 

                                                 

 .(1/131)، والقار اعمدٟمٞم٦م (34)ي٦م اًمزيـ اٟمٔمر: هن٤م (1)
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٤م، وهـق ُمـ٤م يًـٛمك قمـغم ؿمـٗمتٞمٝم ٤مطمتك اعم٘مٌـؾ ُمــ أٟمٗمٝمـ ،اًمقضمف ُمًُح   :ايمثويمٌ

 سم٠مرٟم٦ٌم إٟمػ، وم٢من اًمٌٕمض يٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م.

ْمـع سمٓمـقن شمأن  :وإيمٛمؾ ذم ُمًح اًمٞمديـ ،اًمٞمديـ ُمع اعمروم٘ملم ُمًُح  :ايمرازمع

سمحٞمـ٨م ٓ ختـرج  ،أٟم٤مُمـؾ اًمٞمٛمٜمـك حتـ٧م أـمـراف - ؾمـقى اإلهبـ٤مم -أص٤مسمع اًمٞمنى 

ررهـ٤م متأٟم٤مُمؾ اًمٞمٛمٜمك قمـ ُمًٌح٦م اًمٞمنى وٓ أٟم٤مُمؾ اًمٞمنى قمـ ُمًٌح٦م اًمٞمٛمٜمك، و

إمم طمـرف  ٤مأـمـراف أصـ٤مسمٕمٝم ٧موـٛم ..اًمٙمـقع ٧مقمغم فمٝمر يمػ اًمٞمٛمٜمـك، ومـ٢مذا سمٚمٖمـ

 ٧م، وم٢مذا سمٚمٖم٤مإهب٤مُمٝم ٦مًح سم٤مـمـ اًمذراع سمٌٓمـ اًمٙمػ راومٕممتصمؿ  ،ٛمّره٤م قمٚمٞمفتاًمذراع وم

ٗمٕمـؾ سم٤مًمٞمنـى شمصمـؿ  ،إهبـ٤مم اًمٞمنـى قمـغم فمٝمـر إهبـ٤مم اًمٞمٛمٜمـك سمٓمــ تأُمر   ..اًمٙمقع

ؾمــ  ..ظمـ٤مشمؿ ٤موإذا يم٤من ذم إصـٌٕمٝم ًح إطمدى اًمراطمتلم سم٤مٕظمرى،متصمؿ  ،يمذًمؽ

 ًمٞمٙمــقن ُمًــح اًمقضمــف سمجٛمٞمــع اًمٞمــديـ، وجيــ٥م ٟمزقمــف ذم : اًميــسم٦م إومم ٟمزقمــف ذم

 :٤معمـ٤مءسمخـالف اًمٓمٝمـر سم ،ًمٞمّمؾ اًمؽماب إمم حمٚمف، وٓ يٙمٗمـل حتريٙمـف :اًمث٤مٟمٞم٦م اًميسم٦م

  ٕن اًمؽماب ٓ يدظمؾ حتتف سمخالف اعم٤مء.

 :فائدة 

 خمتٍم شمِمٞمٞمد اًمٌٜمٞم٤من ًمٚمٕمالُم٦م قمٛمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مذم اًمً٘م٤مف: ذم  ىم٤مل 

   َ اًمتٞمٛمؿ سم٤مًمقضمف واًمٞمـديـ دون اًمـرأس واًمـرضمٚملم ؟ ىمٚمـ٧م:  َص اظمتُّ  ًمق ىمٞمؾ: مِل

 قمٜمد  ؽماب إٓ اًم  ومٞمف يًتٕمٛمؾ   ٓ واًمرأس  ،اًمؽماب  ختٚمق ُمـ ُمس ٓ   اًمرضمٚملم أن 

 

                                                 

 .(34)اٟمٔمر: هن٤مي٦م اًمزيـ  (1)

 .(1/131)اٟمٔمر: اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ هب٤مُمش القار اعمدٟمٞم٦م  (2)
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 .اهـ. ىم٤مًمف اًمًٌتل ذم ذح اًمقؾمٞمط اعمّم٤مئ٥م هم٤مًم٤ٌمً 

هـق  :واعمـراد سم٤مًمؽمشمٞمـ٥م ٟمـ٤مُمـ ومروض اًمتـٞمٛمؿ اًمؽمشمٞمـ٥م قمـغم ُمـ٤م ذيمر :اخل٤مُمس

ف تـيمـ٠من ٟم٘مٚم ،سم٘مّمـد اًمٞمـديـ أوًٓ  شمراسم٤مً  ٧ماًمٜم٘مٚمتلم، ومٚمق ٟم٘مٚم اًمؽمشمٞم٥م سملم اعمًحتلم ٓ

 ٧مصمـؿ ُمًـح ٤م،سمف وضمٝمٝم ٧مسم٘مّمد اًمقضمف وُمًح صم٤مٟمٞم٤مً  ٧مًح سمف، صمؿ ٟم٘مٚممتسمخرىم٦م ومل 

  .شمٞمٛمٛمٝم٤م صح ..سمؽماب اًمٜم٘مٚم٦م إومم ٤ميده

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ـــفُ  ـــُؾ  :وومرُو ـــراٍب  َٟمْ٘م ـــق ،شم ـــْؾ  ًم  َٟمَ٘م

 

 طَمـْؾ  سمـ٤مًمٕمٙمس أو ًمٚمٞمـدِ  وضمِٝمـفِ  ُمـ

 

 

 

ــــــــدُ  ــــــــ٦مُ  ،هُ وىَمّْم ــــــــت٤ٌمِح  وٟمِٞم   اؾم

 

ــــ٤مِح  و ،اًمّمــــالةِ  أو وَمــــرضٍ  ًَ  اٟمِٛم

 

 

ٌَــــــ٧ِم  ٓ اًمَقضمــــــفِ  ـِ  اعَمٜمْ  واًمٞمـــــــدي

 

ــــٍؼ  َُمــــعْ  ــــ٥ِم  ،ُِمروَم  اعَمًــــَحلْم  وَرشمِّ

 

 

 

   

 شسِّط التٔنِه

  :قاعدة 

  .يمؾ ذط ومرض، وًمٞمس يمؾ ومرض ذـم٤م

 وىمد شم٘مدم شمٕمريػ اًمنمط ذم ذوط اًمقوقء، ومٚمػماضمع.

 ويمؾتقؿؿ ذوط مـفو: 

 .وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٜمف ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ ،إمم اًمؽماب ّمدُ اًم٘م 

واعمًـتٕمٛمؾ ُمــ  ،همػم ُمًتٕمٛمؾ ـم٤مهرًا ـمٝمقراً  أن  يٙمقن اًمؽماُب وُمٜمٝم٤م أيْم٤ًم:  

 سم٤مًمؽماب اعمًتٕمٛمؾ  يّمح اًمتٞمٛمؿ   شمٜم٤مصمر ُمـ اًمٕمْمق أو يم٤من قمٚمٞمف، ومال ُم٤م   اًمؽماب هق

                                                 
 .(117)خمتٍم شمِمٞمٞمد اًمٌٜمٞم٤من  (1)

 .(119)اٟمٔمر: خمتٍم شمِمٞمٞمد اًمٌٜمٞم٤من  (2)
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  وٓ اًمؽماب اعمتٜمجس وهق ُم٤م أص٤مسمتف ٟمج٤مؾم٦م وم٤مظمتٚمٓم٧م سمف يمٌقل وهمػمه.

ومـال يّمـح اًمتـٞمٛمؿ سمـام ٓ  ،أن يٙمقن اًمؽماب ممـ٤م ًمـف همٌـ٤مرٌ  :وُمـ اًمنموط أيْم٤مً 

 .هم٤ٌمر ًمف

قمــ اخلٚمـٞمط اًمـذي يٛمٜمـع ُمــ  أن يٙمقن اًمؽماب ظم٤مًمّم٤مً  :وُمـ اًمنموط أيْم٤مً  

يمرُمؾ ودىمٞمؼ أو ٟمحق ذًمؽ، وٓ يٙمٗمل اًمتٞمٛمؿ سمًح٤مىم٦م اخلـزف  ،ف إمم اًمٕمْمقوصقًم

، ويّمــح اًمتــٞمٛمؿ سم٤مٕروــ٦م اًمٜم٤مؿمــئ٦م ُمـــ اًمــؽماب ٓ ُمـــ ٤مً إذ ٓ يًــٛمك شمراسمــ :وهمــػمه

 .اخلِم٥م

 ًمٚمقضمــف وضسمــ٦مٍ  : ضسمــ٦مٍ أن يٙمــقن اًمتــٞمٛمؿ سميــسمتلمِ  :ُمـــ اًمنمــوط أيْمــ٤مً و 

سمٕمْمـٝم٤م سمـٌٕمض ُمــ  سميـب اًمٞمـديـ ويًـ ختٗمٞمػ اًمؽماب إُمـ٤م سمـ٤مًمٜمٗمخ أو ،ًمٚمٞمديـ

أو  سم٠مصـٌٕمٝم٤موضمـ٥م أظمـذ اًمـؽماب  ..اجل٤مٟم٥م، وإذا سم٘مٞم٧م عمٕم٦م مل يّمؾ إًمٞمٝمـ٤م اًمـؽماب

 .همػمه وُمًحٝم٤م

ومٞمـدظمؾ وىمـ٧م ، اًمقىمـ٧م اًمتـٞمٛمؿ سمٕمـد دظمـقلِ  أن يٙمـقنَ وُمـ اًمنموط أيْمـ٤ًم:  

ويمذًمؽ اًمٜمٗمـؾ يـدظمؾ وىمـ٧م اًمتـٞمٛمؿ ًمـف سمـدظمقل  ،اًمتٞمٛمؿ ًمٙمؾ ومرض سمدظمقل وىمتف

ٕٟمـف ٓ شمّمـح اًمّمـالة  :غم اعمٞم٧م سمٕمـد همًـٚمفوىمتف، ويدظمؾ وىم٧م اًمتٞمٛمؿ ًمٚمّمالة قم

ـمٝم٤مرشمـف قمـغم ـمٝمـ٤مرة همـػمه،  ٦موسمذًمؽ يٚمٖمز ومٞم٘م٤مل:  ًمٜم٤م رضمؾ ُمتقىمٗم ،قمٚمٞمف ىمٌؾ همًٚمف

قمـغم ـمٝمـ٤مرة اعمٞمـ٧م  ٦مومـ٢من ـمٝم٤مرشمـف وهـل اًمتـٞمٛمؿ ُمتقىمٗمـ ،وهق اعمتٞمٛمؿ ًمّمالة اجلٜم٤مزة

  وهل اًمٖمًؾ.

لم سمتٞمٛمؿ ومال دمٛمع سملم ومرو ،ومرضٍ  ًمٙمؾِّ  دد اًمتٞمٛمؿَ دمأن وُمـ اًمنموط أيْم٤ًم: 

 واطمد، ؾمقاء يم٤من اًمٗمرو٤من صالة أو همػمه٤م يم٤مًمٓمقاف ُمثاًل، ومال دمٛمع سملم ـمقاوملم 
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 ُمٗمروولم سمتٞمٛمؿ واطمد، يمام ٓ جيٛمع سملم ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕمـ٦م وصـالهت٤م سمتـٞمٛمؿ واطمـد،

اسمــ اًمِمـٞمخ مل يًتٌح سمذًمؽ اًمتٞمٛمؿ صـالة اجلٛمٕمـ٦م قمٜمـد  ..ٚمق ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م سمتٞمٛمؿوم

ّٓ أهنـ٤م ىم٤مئٛمـ٦م  ،ُم٘مـ٤مم ريمٕمتـلم ٦مٕن اخلٓمٌتلم ىم٤مئٛم :طمجر وإن يم٤مٟمـ٧م ومـرض يمٗم٤ميـ٦م إ

ٕهن٤م  :رُمكم اًم٘م٤مئؾ: سم٠مٟمف يٙمٗمل هلام شمٞمٛمؿ واطمدِمٞمخ اًمًمٚم ظمالوم٤مً  ،ُم٘م٤مم اًمٗمرض اًمٕمٞمٜمل

 .ومرض يمٗم٤مي٦م

  إذ اًمٗمرض واطمد. :جٛمع ُمع إومم سمتٞمٛمؿ واطمدومت ة..اعمٕم٤مد اًمّمالة وأُم٤م 

إٟمـام  اًمتٗمتٞمشو طم٤ًًم،اعم٤مء  ةاًمتٞمٛمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٗم٤مىمد قمـ اعم٤مء ىمٌَؾ َٗمتَِّش شمُ أن جي٥م و

أطمدهؿ  ٤موًمق وهٌٝم ٤م،وطَمقاًَمْٞمٝمِ  ٤موِروْمَ٘متِٝمِ  ٤مَرطْمِٚمٝمِ ذم  ، ومتٗمتشدظمقل اًمقىم٧م سمٕمدَ  يٙمقن

عمـ٤م ومٞمـف ُمــ  :ومال جي٥م ىمٌقًمف ،اًمثٛمـ ٤موهٌٝم ًمقسمخالف  ،وضم٥م ىمٌقًمف ..اعم٤مء أو اًمدًمق

وإٓ يمـ٠من يمـ٤من ٓ  ،قمٚمٞمـف تف إن ىمـدرشماؿمـؽم ..اعم٤مء ي٤ٌمع سمثٛمـ اعمثـؾ ا٦م، وًمق وضمداعمٜم  

 ٤ممل جي٥م، وًمق يمـ٤من ُمٕمٝمـ ..أو يم٤من سم٠ميمثر ُمـ صمٛمـ اعمثؾ ،ت٤مج إمم اعم٤ملحت٘مدر قمٚمٞمف أو شم

تـ٤مج صمٛمٜمـف ًمٜمٗم٘مـ٦م ذًمـؽ حتأو  ٤م،ت٤مج إًمٞمف ًمٕمٓمش طمٞمقان حمؽمم وًمـق ًمٖمػمهـحتُم٤مء ًمٙمـ 

واعمـ٤مء اعمقضمـقد  ،ٓ يٛمٙمــ أيمٚمـف إٓ إذا سّمـؾ سم٤معمـ٤مء ٤ميم٤من اخلٌز اًمذي ُمٕمٝم أو ،الٞمقان

اًمتـٞمٛمؿ صـقٟم٤م  ٤موضمـ٥م قمٚمٞمٝمـ ه..٘مدر قمغم همـػمشمومل  ،ٓ يٙمٗمل ًمذًمؽ وًمٚمٓمٝم٤مرة ٤مُمٕمٝم

  .اًمقوقء طمٞمٜمئذٍ  ٤مًمٚمروح ُمـ اًمتٚمػ، وحيرم قمٚمٞمٝم

 يّمح ومال ،اإلؾمالم، وم٤مإلؾمالم ذط ُمـ ذوط اًمتٞمٛمؿ وُمـ اًمنموط أيْم٤ًم: 

 .شم٘مدماًمتٞمٛمؿ ُمـ اًمٙم٤مومر إٓ ُمـ اًمٙمت٤مسمٞم٦م ُمـ ٟمحق طمٞمض ًمتحؾ لٚمٞمٚمٝم٤م، يمام 

                                                 

 .(1/145)حت٤مج ، وُمٖمٜمل اعم(1/311)، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج (1/395)اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 .(33)اٟمٔمر: هن٤مي٦م اًمزيـ  (2)
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واًمتـٞمٛمؿ حيتـ٤مج  ،إذ هق ذط ُمــ ذوط اًمٜمٞمـ٦م :اًمتٛمٞمٞمز :وُمـ اًمنموط أيْم٤مً  

ومـال شمّمـح ُمــ يمـ٤مومر إٓ ذم اًمّمـقرة  ،ويمؾ قم٤ٌمدة شمٗمت٘مـر إمم ٟمٞمـ٦م ،قم٤ٌمدة ٕٟمف :إمم ٟمٞم٦م

 إٓ ذم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ أضمؾ ـمقاف ال٩م. ةهمػم اعمٛمٞمز ٦موٓ ُمـ اًمّمٌٞم ،اعم٤مرة

: أن دمتٝمد ذم اًم٘مٌٚم٦م ىمٌؾ اًمتـٞمٛمؿ قمٜمـد اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر، وُمـ اًمنموط أيْم٤مً 

 ظمالوم٤ًم ًمٚمِمٞمخ اًمرُمكم.

 ،ٕن اًمتـٞمٛمؿ ـمٝمـ٤مرة وـٕمٞمٗم٦م :دنإزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م قمـ اًمٌـ وُمـ اًمنموط أيْم٤ًم:

 ..ومال يّمـح ُمـع وضمـقد اًمٜمج٤مؾمـ٦م، ٟمٕمـؿ أن شمٕمـذر إزاًمتٝمـ٤م ًمٜمحـق ُمـرض ووم٘مـد ُمـ٤مء

، يمام ىم٤مًمف اًمِمٞمخ اسمــ طمجـر، وىمـ٤مل اًمِمـٞمخ ٧ملرُم٦م اًمقىم٧م وىمْم ٧موصٚم ٧م،شمٞمّٛمٛم

سمـؾ  :ن شمٕمـذر إزاًمتٝمـ٤مإاًمرُمكم ٓ يّمح اًمتٞمٛمؿ ىمٌؾ إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٖمػم ُمٕمٗمق قمٜمٝمـ٤م و

  ٕمٞمد.شم٧م وّمكم طمٞمٜمئذ لرُم٦م اًمقىمشم

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد ذم ذيمر ذوط اًمتٞمٛمؿ: 

ــفُ  ـُم ــقٌف  :وَذْ ــ٤م اؾمــتٕماملِ  ُمـــ ظَم  ُم

 

  وَم٘مـــدُ  أو
ٍ
ـِ  وم٤مِوـــؾٍ  ُمـــ٤مء ـــاَم  قمـــ  اًمٔم 

 

 

 

 

 فمــــ٤مِهرُ  وؾمــــ١ماٌل  ،وىمــــ٧ٍم  دظمــــقُل 

 

  ًمٗم٤مىِمـــــدِ 
ِ
 ـَمـــــ٤مِهرُ  شمـــــراٌب  اعمـــــ٤مء

ـــق  ـــ٤مرَ  وًَم ٌَ ـــؾِ  ،هُم ُم  ُُمًـــَتٕمَٛمال ٓ اًمر 

 

ــــَ٘م٤م ــــال أو سم٤مًمُٕمْمــــقِ  ُُمٚمَتِّم ُمٜمَٗمِّم

 

 

: اًمٗمـرَض وطمـَده ٧مَصـٚمّ  ..٦ِم ضمٌؾٍ ٚم  قمغم ىمُ  ٧مد ُم٤مًء وٓ شمراسم٤ًم يم٠َمْن يم٤مٟمدممل وَُمـ  

شمٌٓمـؾ  :وهلـذا ىمـ٤مل ذم اعمجٛمـقع ،هـذه اًمّمـالة شمقصـػ سم٤مًمّمـح٦مولرُم٦م اًمقىمـ٧م، 

 أُمـ٤م ،تأفمـود ..٤مءاعمـ تسم٤مًمٙمالم والدث وٟمحقمه٤م، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذم أي وىم٧م وضمد

 :وهق شمٗمّمٞمؾ،ومٗمٞمف  ..اًمؽماب إن وضمدت

 .ومٕمؾ اًمّمالة ٤موضم٥م قمٚمٞمٝم ..٤من يً٘مط ومٞمف اًم٘مْم٤مءف ذم ُمٙمشمإن  وضمد ـ1
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  إذ ٓ وم٤مئدة طمٞمٜمئذ. :٥مدمومال  ..ف ذم ُمٙم٤من ٓ يً٘مط ومٞمف اًم٘مْم٤مءشموضمد إن ـ2

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

 :فائدة  

وم٤مٕومْمؾ شم٠مظمػم اًمّمالة طمتك  ..ظمر اًمقىم٧مآرضمق وضمقد اعم٤مء ذم شم ٧مإذا يم٤مٟم    

 اًمٗمرض أول اًمقىم٧م.    ٧مصٚم ..رضمق ذًمؽشمٓ  ٧مٞم٠مس أو يْمٞمؼ اًمقىم٧م، وأن يم٤مٟمشم

 :وهل ،سمثالصم٦م ذوط قُز ايمتقؿُؿ يمؾػمدِ وجي  

ـُ سمف اعم٤مءشمُم٤م  توَمَ٘مدَ  نإ ـ1 خِّ ًَ. 

 .سمٕمَد همًِٚمٝم٤م ٤مٝمئشمدومئ٦ُم أقمْم٤م ٤مٓ شَمٜمَْٗمُٕمٝمُ  ٧ميم٤مٟم إن ـ2

  .دومئٝم٤م سمف ُمثالً شمًمٕمدم وضمقد ُم٤م  ٤م:قمغم شمدومئ٦م أقمْم٤مئٝمْ٘مِدُر شمٓ  إن يم٤مٟم٧م  ـ3

 .ًمٚمؼمدِ  ٦ماعمتٞمٛمٛمُ  ٘ميضشمو

.. ومٞمٚمزُمٝمــ٤م اًم٘مْمــ٤مء ٞم٦مُمٕمّمــ ٤مؾمــٗمره ٠متُمـــ أٟمِمــ ٞمــ٧مه ،٤مسمًــٗمِره ٦ماًمٕم٤مصــٞمو

 تُمــ أٟمِمـ٠م لوهـ ،ذم اًمًـٗمر ٦م، سمخـالف اًمٕم٤مصـٞميمذًمؽ ًمق شمٞمٛمٛم٧م ذم هذا اًمًـٗمر

  اًمتٞمٛمؿ. ٤موم٢مٟمف ي٤ٌمح هل ،ذم اًمًٗمر ٧مصمؿ قمّم ،ـم٤مقم٦م ٤مؾمٗمره

 مبطالت التٔنه

إذا  ٦من اعمتقوـئ٢ميمؾ ُم٤م أسمٓمؾ اًمقوقء سمزيـ٤مدة اًمـردة، ومـ وُمٌٓمالت اًمتٞمٛمؿ هل:

 ..د ٟمقاىمض اًمقوقء إرسمٕم٦م اعمـ٤مرةسم٠مطم ٤مهؤىمٌؾ أن يٜمت٘مض ووق تصمؿ قم٤مد تارشمد

 ، سمخالف اًمتٞمٛمؿ وم٢مٟمف يٌٓمؾ سمٛمجرد طمّمقل اًمردة.صحٞمح٤مً  ٤مهؤيم٤من ووق

  وَُمـــــــــ
ٍ
  وَمَ٘مــــــــدا وشُمــــــــراٍب  عمــــــــ٤مء

  

 

 َوضَمــــدا ُمٝمــــام صمــــؿ َصــــغم   اًمَٗمــــْرَض 

 

  

 

ــ ـِ  ـُِم ــ ــرَدا َذْي ــ٨ُم  وَم ــُ٘مطُ  طمٞم ــ٤م يً   اًمَ٘مَْم

 

  وُمِرَوـــــــ٤م قمٚمٞمـــــــف ومتجديـــــــدٌ  سمـــــــفِ 
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 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ةٌ  ـــــــــــُؾ  وِرد  ـــــــــــَقيضِّ  ٓ شُمٌٓمِ  اًمت 

 

دْ  ـــــــَٞمٛمُّ  ضَمـــــــدِّ ـــــــْرضِ  ًمٙمـــــــؾ اَم شَم  وَم

 

 

 

ًمٗم٘مده ومل يٙمـ هٜم٤مك ُمـ٤مٟمع  ٧مشمقهؿ اعم٤مء أن شمٞمٛمٛم :وُمـ ُمٌٓمالت اًمتٞمٛمؿ أيْم٤مً 

 ُمـ اًمقصقل إًمٞمف.  

 :مسألة 

 ُمـ يم٤من يّمكم سمتٞمٛمؿ ًمٗم٘مد اعم٤مء صمؿ رأى اعم٤مء ومام طمٙمٛمف ؟  

 ومٞمف شمٗمّمٞمؾ:   

 وضم٥م قمٚمٞمف اًمقوقء ؾمقاء يم٤من سمٛمقوع يً٘مط ومٞمف  ..يم٤من ىمٌؾ اًمّمالة نإ

  ٓ.أم  اًم٘مْم٤مء

  أسمٓمـؾ  ..اًمّمالة ويمـ٤من سمٛمٙمـ٤من ٓ يًـ٘مط ومٞمـف اًم٘مْمـ٤مء داظمؾيم٤من  نأُم٤م إ

  وصاله٤م سم٤مًمقوقء. ،اًمّمالة وضمقسم٤مً 

 مل جيـ٥م إسمٓمـ٤مل  ..اًمّمالة ويم٤من سمٛمٙم٤من يً٘مط ومٞمف اًم٘مْم٤مء داظمؾيم٤من  نإو

 وًمٙمـ إومْمؾ إسمٓم٤مهل٤م يمل شمٗمٕمؾ سم٤مًمقوقء، ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:  :اًمّمالة

ــــف ــــ٤م :ُُمٌٓمُِٚم ــــَؾ  ُم ــــقءَ  َأسمَٓم ــــعْ  اًمُقُو  َُم

 

ؿِ  ــــــَقهُّ   شَم
ِ
ــــــ٤مء ــــــال اعم   سم

ٍ
ــــــعْ  رء  َُمٜمَ

 

 

 

ـــــَدا ىمٌـــــَؾ  ـــــ٤م ،اًمّمـــــالةِ  اسمتِ  ومٞمٝمـــــ٤م َأُم 

  

ـْ  ـــــ ـــــف ومَٛم ـــــ٥ٌم  قمٚمٞم ـــــٞمَٝم٤م واضم  ي٘مِْم

 

 

 

ــــــؾ ــــــُؾ  وًمٙمـــــــ :ٓ وإٓ   ،َأسمٓمِ  أومَْم

 

ـــــ٤م ـــــْل  إسمٓم٤مهُلَ   يَم
ِ
ـــــُؾ  سم٤مًمقوـــــقء  شُمْٗمَٕم
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 الباب الثاني
 

 

 

 

 

 

 ضتشاض٘يف ذنس أسهاو احلٔض ّاال
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 الباب الثاني في ذكر أحكام الحيض واالستحاضة

 احلٔض

 ......... اسبٝض: ٖٛ ايدّ اشبازز يًُسأ٠ اييت بًػت تطل ضٓري ؾأنجس 
 اًمنمح  

 الباب الثاني في ذكر أحكام الحيض واالستحاضة

 احلٔض

 وهق ُمـ أهؿ إسمقاب اًمتل حت٤مضمف اًمٜم٤ًمء.

 ض اًمقادي: إذا ؾم٤مل.( ًمٖم٦م هق اًمًٞمالن، ي٘م٤مل: طم٤ماحلقضو)

وذقم٤ًم: دم ضِمٌٚم ٦م خيرج ُمــ أىمَمـ رطمـؿ اعمـرأة قمـغم ؾمـٌٞمؾ اًمّمـح٦م ُمــ همـػم 

 ؾم٥ٌم ذم أوىم٤مت خمّمقص٦م.

 وُمٕمٜمك دم ضمٌٚم٦م: أي: دم ـمٌٞمٕمل.

وظمرج سم٘مقًمٜم٤م: )خيرج ُمـ أىمَم رطمؿ اعمرأة(: دُم اًمٗم٤ًمد، وم٢مٟمف خيرج ُمـ أدٟمك 

 رطمؿ اعمرأة.

 :أقل سن الحيض 

رأة ومٞمــف اًمــدم.. اقمُتــؼِم طمٞمْمــ٤ًم، وُمــ٤م دوٟمــف ًمــٞمس هٜمــ٤مك ؾمـــ ُمٕمــلم إذا رات اعمــ 

( هق ايمدم اخلورج مــ اظمـرأة ايمتـل زمؾغـً سمسـع ؽمــكمسمحٞمض، وم٤مًمذي يٕمتؼم طمٞمض )

(، وُمٕمٜمك ىمٛمري٦م: أي: سم٤مٕؿمـٝمر اًمٕمرسمٞمـ٦م، وىمٚمٜمـ٤م شم٘مريٌٞمـ٦م: ٕٟمـف هملىمثرىمٛمري٦م شم٘مريٌٞم٦م )

أت اعمرأة ُيٖمتٗمر ٟم٘مص ُمدة ٓ شمًع طمٞمْم٤ًم وـمٝمرًا، أي: دون اًمًت٦م قمنم يقُم٤ًم، وم٢مذا ر

اًمدم وىمد سم٘مل هل٤م ُمـ اًمتًع اًمًٜملم ؾمت٦م قمنم يقُم٤ًم وم٠ميمثر.. ومٝمذا اًمدم ًمـٞمس طمٞمْمـ٤ًم، 

سمؾ هق دم وم٤ًمد: ٕن اًمًت٦م قمنم يقُم٤ًم شمًع أىمؾ الٞمض وهق يقم وًمٞمٚم٦م، وشمًع أىمؾ 

 اًمٓمٝمر وهق مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، ومٛمـ اعمحتٛمؾ أن حيّمؾ ذم 
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 هذه اًمًت٦م قمنم اًمٞمقم طمٞمض وـمٝمر.

أُم٤م إذا رأت اًمدم وىمد سم٘مل ُمـ سمٚمقهمٝم٤م اًمتًع اًمًٜملم أىمؾ ُمـ ؾمت٦م قمنم يقُم٤ًم.. 

 وم٤مًمدم اًمذي فمٝمر هق دم طمٞمض: ٕن اعمدة اعمتٌ٘مٞم٦م ٓ شمًع طمٞمْم٤ًم وـمٝمرًا.

 :أمثلة على ذلك 

ؾمت٦م قمنم يقُم٤ًم.. ومٝمـذا  16رأت اًمدم وىمد سم٘مل ُمـ سمٚمقهمٝم٤م اًمتًع اًمًٜملم  .1

 دم وم٤ًمد ٓ طمٞمض.

ؾمٌٕم٦م قمنم يقُم٤ًم.. ومٝمذ  17رأت اًمدم وىمد سم٘مل ُمـ سمٚمقهمٝم٤م اًمتًع اًمًٜملم  .2

ؾمت٦م قمنم يقُم٤م  16دم وم٤ًمد ٓ طمٞمض، وىمٞمز قمغم ذًمؽ، ومٚمٙمام يم٤من اعمتٌ٘مل 

 دم طمٞمض.وم٠ميمثر.. يم٤من هذا اًمدم دم وم٤ًمد ٓ 

مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم.. هـذا  15رأت اًمدم وىمد سم٘مل ُمـ سمٚمقهمٝم٤م اًمتًع اًمًٜملم  .3

 اًمدم دم طمٞمض.

أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤ًم.. هـذا  14رأت اًمدم وىمد سم٘مل ُمـ سمٚمقهمٝم٤م اًمتًع اًمًٜملم .4

مخًـ٦م قمنمـ يقُمـ٤ًم  15وىمٞمز قمغم ذًمؽ، ومٙمٚمام يم٤من اعمتٌ٘مل اًمدم دم طمٞمض، 

 وم٠مىمؾ... يم٤من هذا اًمدم دم طمٞمض.

 :مسألة 

ؾمت٦م قمنم يقُم٤ًم ًمٙمٜمف  16ت اًمدم ىمٌؾ سمٚمقهمٝم٤م اًمتًع اًمًٜملم سم٠ميمثر ُمـ ًمق رأ

ؾمت٦م قمنم يقُم٤ًم.. يم٤من اًمذي سمٕمد  16اؾمتٛمر طمتك وصؾ إي٤مم اعمتٌ٘مٞم٦م أىمؾ ُمـ 

 اًمًت٦م قمنم دم طمٞمض، وُم٤م ىمٌٚمف دم وم٤ًمد.
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٤ِْٞ : ))عًددد٢ ضدددبٌٝ ايؿدددش١ ؼي أٚقدددات طبؿٛؾددد١   ٖٚدددٛ نُدددا ؼي اسبددددٜح  َغددد

َٓأت ٢ًَ َب ُ٘ اهلل َع َّ َنَتَب  ؾُت٢ زأت اغيسأ٠ اييت بًػت تطدل ضدٓري ؾدأنجس  َداّ     ((,آَ 

ٚدددب عًٝٗددا إٔ شيتٓددل َددٔ ايؿدد٠٬ ٚايؿددّٛ. ٚحيددسّ عًدد٢ شٚدٗددا      ..َددٔ ايؿددسز

 ............................................................................... ٚر٪ٖا,
 اًمنمح  

 :مثاله 

، واؾمتٛمر اًمدم  19ًمًٜملم سمتًٕم٦م قمنم يقُم٤ًم رأت اًمدم ىمٌؾ سمٚمقهمٝم٤م اًمتًع ا

، أي: إمم أن سم٘مل قمغم سمٚمقهمٝم٤م اًمتًع اًمًٜملم صمالصم٦م قمنم يقُم٤ًم صمؿ اٟم٘مٓمع 6ؾمت٦م أي٤مم 

اًمدم، وم٤ملٙمؿ: أن اًمثالصم٦م إي٤مم إومم ُمـ اًمدم هل دم وم٤ًمد: ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ىمٌؾ 

، واًمثالصم٦م اًمًت٦م قمنم يقُم٤ًم ُمـ اًمٌٚمقغ، أي: سم٘مل قمغم سمٚمقهمٝم٤م أيمثر ُمـ ؾمت٦م قمنم يقُم٤مً 

 إي٤مم إظمرى هل دم طمٞمض: ٕٟمف سم٘مل قمغم سمٚمقهمٝم٤م أىمؾ ُمـ ؾمت٦م قمنم يقُم٤ًم.

دم (، وئمٝمر )فمعم ؽمبقؾ ايمصحيوهذا اًمدم اًمذي ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف سم٠مٟمف طمٞمض هق) 

وهق ىمام دم ( يمام ؾمٜمٌلم ذًمؽ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ىمري٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، )أووموت خمصقصي

((، همؿتك ٌء ىَمَتَبُف اهلل فَمعَم زَمـَوِت آَدمَ َرْ )))( اًمذي أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ: احلديٌ

هملىمثر  دمًو مـ ايمػرج.. وصمى ( ىمٛمري٦م شم٘مريٌٞم٦م )رأت اظمرأة ايمتل زمؾغً سمسع ؽمـكم

ايمصقم، و رم فمعم ( أن متتٜمع ايْم٤ًم قمـ )و( يمام شم٘مدم، )فمؾقفو أن َتتـع مـ ايمصالة

 ( يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمٗمّماًل.زوصمفو وؿممهو

  :فائدة 

 اًمذي حيٞمض ُمـ الٞمقاٟم٤مت صمامٟمٞم٦م ٟمٔمٛمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف:

 وٟمٔمٛمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ذم ىمقًمف:

ـــ٧ُم  ٌُ ـــْٞمُض َيْث ـــَٝم٤م اْلَ
ًِ ـْ ضِمٜمْ ـــ ـــ٦ٌم ُِم  صَماَمٟمَِٞم

 

 

 

ــــ٧ُم  َٓ ُي١َمىم  ــــ٤م  ًَ ــــػْمِ اًمٜم  ـْ ذِم هَم ــــ  َوًَمِٙم

ٌٌُع َوَأْرَٟمــــ٥ٌم   ــــ٤مٌش َوَوــــ ــــ٤مٌء َوظُمٗم  ًَ
 ٟمِ

 

ــــ٦مٍ  ٌَ ــــٍر َويَمْٚم ــــَع َوَزٍغ َوطِمْج ــــ٦ٌم َُم  َوَٟم٤مىَم
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ٕ ايدددّ أضددٛ  أٚ أظيددس أٚ أؾددؿس أٚ بدد٘ ندددز٠  ٭ٕ ايؿددؿس٠ ٚايهدددز٠      ضددٛا٤ نددا 

 سٝض, ................................................................................
 اًمنمح  

اًم٘مردة، يمذا و ، وهل اعمٕمرووم٦م سم٤مجلٜمدب،سمٜم٤مت وردان :وزاد سمٕمْمٝمؿ قمغم ذًمؽ

 اًمًٛمؽ :وزاد همػمه ،الدأة :وزاد اعمٜم٤موي

واعمرأة اجلٜمٞم٦م طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ أدُمٞم٦م ذم الٞمض قمغم اًمّمحٞمح، وأُم٤م همػمه٤م ُمـ 

ومال طمٞمض هل٤م ذقم٤ًم، وُم٤م ُيرى هل٤م ُمـ اًمدم ومٝمق ُمـ الٞمض اًمٚمٖمقي، الٞمقاٟم٤مت.. 

وٓ يتٕمٚمؼ سمف طمٙمؿ إٓ ذم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم ٟمحق اًمٓمالق واًمٕمتؼ، يم٠من ىم٤مل: إذا ؾم٤مل دم 

ومرد.. ومزوضمتل ـم٤مًمؼ، أو قمٌدي طمر، ىم٤مل ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز: ))ىم٤مل سمٕمض 

ذم إطمٙم٤مم، طمتك ًمق  –أي: ذم همػم اعمرأة  –اعمح٘م٘ملم: )واًمٔم٤مهر أن ذًمؽ ٓ أصمر ًمف 

قُمٚمِّؼ ـمالٌق ُمثاًل سمحٞمض رء ُمـ اعمذيمقرات.. مل حيٜم٨م وإن ظمرج ُمٜمٝم٤م دم ُم٘مدار 

أىمؾ الٞمض، أُم٤م أوًٓ.. ومٙمقن هذه اعمذيمقرات ي٘مع هل٤م الٞمض ًمٞمس أُمرًا ىمٓمٕمٞم٤ًم 

وذيْمر اجل٤مطمظ أو همػمه ًمف ٓ ي٘متيض صمٌقشمف ذم اًمقاىمع، وٓ اًم٘مٓمع سمف، وأُم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم.. 

ن يٙمقن طمٞمض اعمذيمقرات ذم ؾمـ، وقمغم وضمف خمّمقص ٓ يتح٘مؼ ومألٟمف جيقز أ

سمٕمد اًمتٕمٚمٞمؼ، ٟمٕمؿ: إن أريد سمحٞمْمٝم٤م جمرد ظمروج دم ُمٜمٝم٤م.. اقمتؼم( اٟمتٝمك يمالُمف، 

 ومٚمٞمت٠مُمؾ(( اهـ.

ؽمقاء ىمون ايمدم وإذا رات اًمدم ذم وىم٧م الٞمض اًمذي شمٕمت٤مده.. ومٝمق طمٞمض )

 ( قمغم اعمٕمتٛمد.رة ضمقضأؽمقد أو أمحر أو أصػر أو زمف ىمدرةن ٕن ايمصػرة وايمؽد

                                                 

 (.2/266طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)

ٌٌُع َُمـــْرَأٌة  وِح َوـــ ـْ ِذي اًمـــرُّ ـــٞمُض ُِمـــ  حَيِ

 

ــــــــــ٦ٌم  ٌَ ــــــــــ٦ٌم َويَمْٚم ــــــــــ٥ٌم َوَٟم٤مىَم  َوَأْرَٟم

ـــــ٦مُ   ـــــ٤مٌش اًْمَقَزهَم ـــــْد  ظُمٗم  ـــــُر وَمَ٘م  َواْلَْج

 

ـــــ٦ًم، َوَهـــــَذا اعْمُْٕمَتَٛمـــــدْ    ضَمـــــ٤مَءْت صَماَمٟمَِٞم
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تدبري أْد٘  ّ    ..أزبعا ٚعػدسٜٔ ضداع١ ؾدأنجس     :أٟ ,ٚي١ًٝ ثِ إٕ اضتُس ايدّ َّٜٛا

ٚمل ٜعد ؼي َد٠ عيط١ عػس َٜٛا َٔ  ٚإٕ اْكال قبٌ َكٞ ّٜٛ ٚي١ًٝ, سٝض

 .. تبري أْ٘  ّ ؾطا , ؾٝذب عًٝٗا ............................................ؿيٗٛزٙ
 اًمنمح  

( هملىمثر( زُم٤مٟمٞم٦م )ؿ إن اؽمتؿر ايمدم يقمًو ويمقؾي، أي: أرزمعًو وفممميـ ؽموفميشم) 

(، وُمٕمٜمك ذًمؽ أهن٤م ًمق أدظمٚم٧م اًم٘مٓمـ.. سمبكم أكف دم ضمقضُمـ دون اٟم٘مٓم٤مع )

وهذا ُمرادهؿ  ًمتٚمقث، وإن مل خيرج اًمدم إمم ُم٤م جي٥م همًٚمف ذم آؾمتٜمج٤مء،

٦م( أي: زُم٤مٟمٞم٦م، سم٤مٓشمّم٤مل، ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمؽمُمز: )) ىمقًمف: )أرسمع وقمنمون ؾم٤مقم

يٕمٜمل: أن ئمٝمر اًمدم قمغم اًمٗمرج أرسمٕم٤ًم وقمنميـ ؾم٤مقم٦م وًمق ُمتٗمرىم٦م ذم مخ٦ًم قمنم 

يقُم٤ًم، فم٤مهره: أٟمف ٓ حيٙمؿ سمٙمقن اًمدم طمٞمْم٤ًم إٓ إذا فمٝمر ظم٤مرج اًمٗمرج، أو اؾمتٛمر 

يمذًمؽ أرسمٕم٤م وقمنميـ ؾم٤مقم٦م، وًمٞمس ُمرادًا، سمؾ إذا وصؾ إمم اعمحؾ اًمذي جي٥م 

يم٤من ًمف طمٙمؿ اخل٤مرج قمغم  –س قمغم ىمدُمٞمٝم٤م وهق ُم٤م ئمٝمر قمٜمد اجلٚمق –همًٚمف 

اًمٗمرج، ٟمٕمؿ: ٓ يٛمٙمـ اًمٕمٚمؿ سمٙمقٟمف دُم٤ًم إٓ إذا ظمرج ُمٜمف رء إمم ظم٤مرج اًمٗمرج، 

وطمٞمٜمئٍذ حُيٙمؿ سمٙمقٟمف طمٞمْم٤ًم وإن يم٤من ُمٕمٚم٘م٤ًم سم٠مىمَم اًمرطمؿ: خلروج سمٕمْمف إمم فم٤مهر 

اًمٗمرج: إذا ذًمؽ يم٤مف ذم الٙمؿ قمغم ص٤مطمٌتٝم٤م طم٤مئْم٤ًم ُم٤مداُم٧م اًم٘مٓمٜم٦م خترج ُمٚمقصم٦م 

 وإن مل يّمؾ ُمٜمف رء إمم ُم٤م ئمٝمر ُمـ ومرضمٝم٤م قمٜمد ضمٚمقؾمٝم٤م قمغم ىمدُمٞمٝم٤م(( اهـ.

 ( ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ، وهق:ومبؾ ميض يقم ويمقؾي( اًمدم )وإن اكؼطع)

(، أي: ُمر مخ٦ًم ول يُعد دم مدة مخسي فممم يقمًو مـ ـمفقرهإن اٟم٘مٓمع ) .1

 ال٤مًم٦م  هذه  ( ذمفمؾقفو همسود، همقجى  دم  أكف   سمبكميٕمد.. )   ومل يقُم٤ًم   قمنم

                                                 

 (.1/132اٟمٔمر: القار اعمدٟمٞم٦م ) (1)

 (.2/267طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (2)
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قكا٤ ايؿ٠٬ اييت تسنتٗا, ٚقكدا٤ ايؿدّٛ ايدرٟ تسنتد٘ أَدا إذا اْكادل قبدٌ        

ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ٚيهٓ٘ عا  ؼي ايّٝٛ ايجاْٞ أٚ َا بعدٙ إزي شياّ عيط١ عػس َٜٛدا,  

ٚتهًُت بايعا٥د أزبل ٚعػسٕٚ ضاع١ ؾازبُٝل سٝض, بػدسؾي إٔ ٫ ٜصٜدد ايددّ    

 .اغيطتشاق١ ع٢ً عيط١ عػس َٜٛا, ٚإ٫ ؾتذسٟ ؾٝٗا أسهاّ
 اًمنمح  

 (ومضوء ايمصالة ايمتل سمرىمتفو، وومضوء ايمصقم ايمذي سمرىمتف) 

أمو إذا اكؼطع ومبؾ ايمققم وايمؾقؾي، ويمؽـف فمود دم ايمققم ايمثوين أو مو ) .2

(، أي: قم٤مد ىمٌؾ أن يٛميض ُمـ فمٝمقره إول زمعده إلم َتوم مخسي فممم يقموً 

ده مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم، ومٚمؿ يٙمـ سملم فمٝمقره أول ُمرة وسملم قمق

أرزمع وفمممون ؽموفمي.. ( ُمع اًمذي ىمٌٚمف )وسمؽؿؾً زمويمعوئدسمؾ أىمؾ، )

فمعم (، أي: ٓ يًتٛمر طمتك يزيد )هموجلؿقع ضمقض، زمممط أن ٓ يزيد ايمدم

(: ٕن هذا هق أ:صمر الٞمض يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، مخسي فممم يقموً 

( همتجري همقفو) (، أي: إذا اؾمتٛمر طمتك ضم٤موز اخلٛم٦ًم قمنم يقُم٤ًم..وإٓ)

 ( أشمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.أضمؽوم آؽمتحوضيأي: اعمرأة )

 :والخالصة 

أٟمف يِمؽمط ذم اًمدم طمتك ٟمحٙمؿ سم٠مٟمف طمٞمض: أن ٓ ي٘مؾ جمٛمققمف قمـ يقم 

وًمٞمٚم٦م، وأن ٓ يزيد قمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم، وىمد شمتّمؾ إرسمع واًمٕمنمون ؾم٤مقم٦م، وىمد 

جمٛمقع اًمدم قمـ يقم وًمٞمٚم٦م.. ومٝمق دم  شمتٗمرق وؾمط مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم أو أىمؾ، وم٢من ىمؾ  

وم٤ًمد، وإن زاد قمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم.. ومٝمل ُمًتح٤مو٦م شم٠ميت أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمٗمّمٚم٦م إن 

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وهٜم٤م ئمٝمر ًمٜم٤م ىمقٓن، ومه٤م:

: ىمقل اًمًح٥م: وهق ذم طم٤مًم٦م ختٚمؾ ٟم٘م٤مء سملم اًمدُم٤مء، ومل يتج٤موز اًمٜم٘م٤مء إول

 سم٠من  ؾم٤مقم٦م، ومٜمحٙمؿ   وقمنميـ قمـ أرسمع   اًمدُم٤مء جمٛمقع  ي٘مؾ   يقُم٤ًم، ومل  مخ٦ًم قمنم
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

اًمدُم٤مء واًمٜم٘م٤مء اعمتخٚمؾ سمٞمٜمٝم٤م طمٞمض، ومٝمذا يًٛمك ىمقل اًمًح٥م: ٕٟمٜم٤م ؾمحٌٜم٤م الٙمؿ 

 ، وهذا هق اعمٕمتٛمد.سم٤ملٞمض قمغم اًمٜم٘م٤مء أيْم٤ًم، وضمٕمٚمٜم٤م اًمٙمؾ طمٞمْم٤مً 

 مثول يبكم ضمسوب ايمدم اظمتؼطع زمطريؼي ايمسحى:

 15 14-9 8 7و6 5 4و3و2 1 اًمٞمقم

 س دم9 ٟم٘م٤مء س دم6 ٟم٘م٤مء س دم7 ٟم٘م٤مء س دم5 ال٤مًم٦م

ومٜمح٥ًم ؾم٤مقم٤مت اًمدم اًمتل وضمدت ظمالل مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم وم٢مذا سمٚمٖم٧م أرسمع 

نميـ ؾم٤مقم٦م.. يم٤من وقمنميـ ؾم٤مقم٦م وم٠ميمثر .. يم٤من اًمٙمؾ طمٞمض، وإن مل شمٌٚمغ أرسمع وقم

 اًمدم دم وم٤ًمد، ومٜم٘مقم سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م ال٤ًمسمٞم٦م قمغم اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ:

 ؾم٤مقم٦م 27= 5+7+6+9

: هذا اًمدم طمٞمض، ويمذًمؽ أي٤مم اًمٜم٘م٤مء اعمتخٚمؾ سملم اًمدُم٤مء طمٞمض، احلؽؿ

 ويؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أيت:

إن صٚم٧م ظمالل اخلٛم٦ًم قمنم هذه.. مل شمّمح صالهت٤م ومٞمٝم٤م، وٓ جي٥م  .1

ل٤مئض وُمثٚمٝم٤م اًمٜمٗم٤ًمء ٓ شمٓم٤مًم٥م سم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء: ٕن اعمرأة ا

 اًمّمالة.

إن ص٤مُم٧م ظمالل هذه اخلٛم٦ًم قمنم.. مل يّمح صقُمٝم٤م، وجي٥م قمٚمٞمٝم٤م  .2

 ىمْم٤مؤه إن يم٤من ومرو٤ًم: ٕن ال٤مئض وُمثٚمٝم٤م اًمٜمٗم٤ًمء يٚمزُمٝم٤م ىمْم٤مء اًمّمقم.

: ىمقل اًمٚم٘مط: وهل أن شمٚم٘مط أي٤مم اًمدم ومتٙمقن طمٞمْم٤ًم دون أي٤مم اًمٜم٘م٤مء، ايمثوين

: ٕن اًمدم إذا يم٤من طمٞمْم٤ًم.. يم٤من اًمٜم٘م٤مء فمٝمرًا قمغم هذا وشمٙمقن أي٤مم اًمٜم٘م٤مء ـمٝمراً 

 اًم٘مقل، واعمٕمتٛمد هق ىمقل اًمًح٥م.
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 أقل احلٔض ّغالبُ ّأنجسِ

ٖٚٛ أزبل ٚعػسٕٚ ضاع١ َل , أقٌ اسبٝض: ّٜٛ ٚيًٝ٘ أٟ َكدازُٖا

ٚغايب٘: ضت  ,يتًٛثت ..اتؿاٍ ايدّ اغيعتا   حبٝح يٛ ٚقعت قآ٘ أٚ عبٖٛا

 ............................. ؾًٛ ْكـ ايدّ, ػس َّٜٛاٚأنجسٙ: عيط١ ع ,أٚ ضبل
 اًمنمح  

 

 أقل احلٔض ّغالبُ ّأنجسِ

يقم ويمقؾي، أي: مؼدارهو، (، أي: أىمؾ زُمـ يًتٛمر ومٞمف الٞمض: )أومؾ احلقض)

وهق أرزمع وفمممون ؽموفمي مع اسمصول ايمدم اظمعتود، زمحقٌ يمق وضعً ومطـي أو 

م شمٗمّمٞمؾ يمؾ (، أو ُمع آٟمٗمّم٤مل وٛمكحقهو.. يمتؾقشمً ـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم يمام شم٘مد 

 ذًمؽ ىمري٤ًٌم ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ.

( ُمـ إي٤مم ؽمً أو ؽمبع( أي: هم٤مل سم٤ملٞمض قمٜمد هم٤مًم٥م اًمٜم٤ًمء: )ونمويمبف)

( سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م، ومٚمق رأت اعمرأة اًمدم أرسمع وقمنميـ وأىمثره: مخسي فممم يقموً سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م، )

٦ًم قمنم يقُم٤ًم هؾ يٕمتؼم ؾم٤مقم٦م ُمٚمٗم٘م٦م، أي: ُمٗمرىم٦م ذم أىمؾ ُمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم أو مخ

 هذا الٞمض ُمـ أىمؾ الٞمض أو ُمـ أيمثره؟

ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمؽمُمز رمحف اهلل: ))فم٤مهر ))اًمتحٗم٦م(( وهمػمه٤م يقُمئ إمم أٟمف ًمق 

شمٚمٗمؼ ُمـ أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤ًم.. يٙمقن ذًمؽ ُمـ أىمؾ الٞمض، أو ُمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم.. 

 يم٤من ُمـ أيمثر الٞمض(( اهـ.

سم٠من هذا اًمدم طمٞمض هق أن ٓ ي٘مؾ هذا واخل٤مًمّم٦م أن اًمنمط طمتك ٟمحٙمؿ 

 همؾق كؼص ايمدم اًمدم قمـ أرسمع وقمنميـ ؾم٤مقم٦م، وأن ٓ يزيد قمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم، )

 

                                                 

 (.2/171طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)
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 .عٔ ّٜٛ ٚي١ًٝ , أٚ شا  ع٢ً عيط١ عػس بًٝايٝٗا ؾٗٛ اضتشاق١
 اًمنمح  

زمؾقويمقفو.. همفق ( يقُم٤ًم )أو زاد فمـ مخسي فممم(.. ومٝمق دم وم٤ًمد، )فمـ يقم ويمقؾي

 .(اؽمتحوضي

ويمؾ ذًمؽ إىمؾ واًمٖم٤مًم٥م وإيمثر يم٤من ُمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

سم٤مٓؾمت٘مراء، وهق شمتٌع اجلزئٞم٤مت إلصم٤ٌمت أُمر يمكم: إذ ٓ و٤مسمط ًمٌمء ُمـ ذًمؽ ًمٖم٦م 

 وذقم٤ًم، ومرضمع ومٞمف إمم اعمتٕم٤مرف سم٤مٓؾمت٘مراء.

وآؾمت٘مراء شم٤مم وٟم٤مص، وم٤مٕيمثريـ قمغم أن هذا ُمـ اًمٜم٤مىمص يم٤مسمـ ىم٤مؾمؿ، 

، واًمٌجػمُمل، وؾمٚمٞمامن اجلٛمؾ، وىم٤مًمقا: هق دًمٞمؾ فمٜمل، ومٞمٗمٞمد اًمٔمـ وإن واًمنمواين

 مل يٙمـ شمتٌع ٕيمثر اجلزئٞم٤مت، سمؾ يٙمٗمل شمتٌع اًمٌٕمض وإن مل يٙمـ أيمثر يمام هٜم٤م.

وظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ذًمؽ اإلُم٤مم اًمٙمردي طمٞم٨م ضمٕمٚمف ُمـ آؾمت٘مراء اًمت٤مم، وم٘مؾ: 

إلصم٤ٌمت أُمر يمكم، وهق  ))ىمقًمف: )سم٤مؾمت٘مراء اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل(، أي: شمتٌٕمف اجلزئٞم٤مت

شم٤مم وٟم٤مىمص، وم٤مًمت٤مم: هق اًمذي مل خيرج ُمٜمف رء ُمـ إومراد، يمٝمذا اًمذي ٟمحـ ومٞمف، 

ـ اًمٞم٠مس(( اهـ. ًِ  واًمٜم٤مىمص ُم٘م٤مسمٚمف، يم

وهذا آؾمت٘مراء إٟمام هق ذم أىمؾ الٞمض وأيمثره، أُم٤م هم٤مًمٌف وم٘مد ورد ومٞمف اًمدًمٞمؾ 

ٞم يِض سمٜم٧م ضمحش: ))اًمٜميص، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ لٛمٜم٦م  حَتَ

٤مٍم ذِم قِمْٚمِؿ  ٌَْٕم٦َم َأي  ٤مٍم َأْو ؾَم كِم طَمت ك إَِذا َرَأْي٧ِم َأٟم ِؽ ىَمْد ـَمُٝمْرِت اهلل، ؾِمت ٦َم َأي  ًِ صُمؿ  اهْمَت

ـَ ًَمْٞمَٚم٦مً  ٤مً صَماَلصم  وَمَّمكمِّ   ..َواؾْمَتٜمَْ٘م٠ْمِت  ي ٤مَُمَٝم٤م ٤مً َأْو َأْرسَمٕم  َوقِمنْمِ ـَ ًَمْٞمَٚم٦ًم َوَأي  ي   ،ُِملَوُصق  َوقِمنْمِ

 

                                                 
 (.1/237(، وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )1/344(، واًمٌجػمُمل )1/411اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين قمغم اًمتحٗم٦م ) (1)

 (.1/132اعمدٟمٞم٦م ) القار (2)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

٤مءُ  ،وَم٢مِن  َذًمَِؽ جَيِْزيِؽ  ًَ َويَماَم َيْٓمُٝمْرَن  ،َويَمَذًمَِؽ وَم٤موْمَٕمكِم ذِم يُمؾِّ ؿَمْٝمٍر يَماَم حَتِٞمُض اًمٜمِّ

ـ   ـ  َوـُمْٝمِرِه  أظمرضمف أسمق داود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف.(( ُِمٞمَ٘م٤مُت طَمْٞمِْمِٝم

واًمٗمرق سملم آؾمت٘مراء واًم٘مٞم٤مس: أن آؾمت٘مراء: هق آؾمتدٓل سمثٌقت 

 الٙمؿ ذم ضمزئل إلصم٤ٌمشمف ًمٗمل اًمٙمكم.

واًم٘مٞم٤مس: هق آؾمتدٓل سمثٌقت الٙمؿ ذم ضمزئل إلصم٤ٌمشمف ذم ضمزئل آظمر ُمثٚمف 

 سمج٤مُمع، يمام شم٘مرر ذم إصقل.
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 اليفاس 

 , ...........................................ايٓؿاع: ٖٛ ايدّ اشبازز عكب اي٫ٛ ٠
 اًمنمح  

 اليفاس

(، أي: سمٕمد ومراغ اًمرطمؿ ُمـ الٛمؾ، ايمـػوس: هق ايمدم اخلورج فمؼى ايمقٓدة)

وم٘مد شمٚمد اعمرأة أيمثر ُمـ واطمد، ومٖمذا ظمرج إول ومل خيرج اًمث٤مين.. ومال يًٛمك اًمدم 

ول ٟمٗم٤مؾم٤ًم، وًمق يم٤من اعمقًمقد قمٚم٘م٦م أو ُمْمٖم٦م ومٞمٝم٤م صقرة ظمٗمٞم٦م ىم٤مًم٧م اخل٤مرج سمٕمد إ

 ىم٤مسمٚم٦م أهن٤م ُمٌدأ ظمٚمؼ آدُمل.

وؾمٛمل ٟمٗم٤مؾم٤ًم: ٕٟمف خيرج قم٘م٥م ٟمٗمس، أو ٕٟمف ُمـ اًمٜمََٗمس، أي: اًمدم، ي٘م٤مل ذم 

٧م اعمرأة سمْمؿ اًمٜمقن وومتحٝم٤م ُمع يمن اًمٗم٤مء ومٞمٝمام، واًمْمؿ أومّمح. ًَ  ومٕمٚمف: ُٟمِٗم

ه٤م طمتك ٟمحٙمؿ قمغم هذا اًمدم أٟمف ٟمٗم٤مس، وهٜم٤مك أرسمٕم٦م ذوط ٓسمد ُمـ وضمقد

 وهل:

 أن يٙمقن ظمروضمف سمٕمد ومراغ اًمرطمؿ ُمـ اًمقٓدة يمام شم٘مدم. .1

أن يٙمقن ظمروضمف ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم ُمـ ومراغ اًمرطمؿ، أُم٤م ًمق  .2

 ظمرج سمٕمد ومراغ اًمرطمؿ سمخٛم٦ًم قمنم يقُم٤ًم.. ومٝمق طمٞمض ٓ ٟمٗم٤مس.

قمنم يقُم٤ًم إذا اٟم٘مٓمع صمؿ قم٤مد.. اؿمؽمط أن ٓ يٙمقن آٟم٘مٓم٤مع مخ٦ًم  .3

 وم٠ميمثر، وإٓ.. وم٤مًمدم اًمٕم٤مئد طمٞمض، يمام ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٜمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 أن ٓ يزيد اًمدم قمـ ؾمتلم يقُم٤ًم، وم٢من زاد.. يم٤من اؾمتح٤مو٦م. .4

أُم٤م دم اًمٓمٚمؼ واخل٤مرج ُمع اًمقًمد.. ومٚمٞمس سمحٞمض: ٕن ذًمؽ ُمـ آصم٤مر اًمقٓدة، 

 يتّمؾ سمحٞمض ُمت٘مدم وٓ سمٜمٗم٤مس: ًمت٘مدُمف قمغم ظمروج اًمقًمد، وهذا يمٚمف سمنمط ان ٓ

 قمغم اًمٓمٚمؼ: ٕن ُمٕمتٛمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م أن ال٤مُمؾ ىمد حتٞمض، وم٢من اشمّمؾ سمحٞمض ُمت٘مدم 
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ٚأقٌ شَٓ٘: سبـي٘ ٚغايب٘ :أزبعٕٛ َٜٛا. ٚأنجسٙ: ضتٕٛ َٜٛا. ؾًٛ داٚش ايدّ 

 .ضتري َٜٛا ؾٗٛ اضتشاق٘
 اًمنمح  

ىم٤مل  قمغم اًمٓمٚمؼ.. يم٤من يمؾ ُمـ اخل٤مرج ُمع اًمٓمٚمؼ أو اخل٤مرج ُمع اًمقًمد طمٞمْم٤ًم،

حمٚمف ُم٤م مل يتّمؾ سمحٞمض ُمت٘مدم  :ىمقًمف: )ومٚمٞم٤ًم سمحٞمض(اًمٌجػمُمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ))

أيْم٤م، طمتك ًمق  يم٤من يمؾ ُمـ اخل٤مرج ُمع اًمٓمٚمؼ أو اًمقٓدة طمٞمْم٤مً  ..قمغم اًمٓمٚمؼ، وإٓ

اؾمتٛمر اخل٤مرج ُمع اًمٓمٚمؼ وظمروج اًمقًمد إمم أن اشمّمؾ اخل٤مرج سم٤مًمٜمٗم٤مس سمٕمد مت٤مم 

زم اشمّم٤مل اًمٜمٗم٤مس سم٤ملٞمض سمدون وم٤مصؾ ـمٝمر ، وإن ًميم٤من مجٞمٕمف طمٞمْم٤مً  ..اًمقٓدة

 (( اهـ.سمٞمٜمٝمام

وم٤مًمدم ازم ظمرج ُمع اًمٓمٚمؼ أو اًمقٓدة إن ؾمٌ٘مٝمام طمٞمض.. ومٝمق طمٞمض، وم٢مذا 

ومرغ اًمرطمؿ.. وم٤مًمدم اخل٤مرج سمٕمد ذًمؽ ٟمٗم٤مس، ومٞمٙمقن اًمٜمٗم٤مس طمٞمٜمئٍذ ُمتّماًل 

 سم٤ملٞمض.

ًمدم (، ومٞمخرج دومٕم٦م واطمدة صمؿ يٜم٘مٓمع، ومال خيرج احلظي( أي: اًمٜمٗم٤مس )وأومؾف)

 إٓ سمٕمد مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم وم٤ميمثر، ومٞمٙمقن اخل٤مرج سمٕمد هذه اعمدة طمٞمْم٤ًم.

وأىمثره ؽمتقن يقمًو، همؾق صمووز ايمدم ايمستكم يقمًو.. ( يقُم٤ًم )ونمويمبف أرزمعقن)

 (.اؽمتحوضي( مجٞمٕمف )همفق
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 أقل الطَس بني احلٔضتني

د ٭نجسٙ. أقٌ اياٗس بري اسبٝكتري: عيط١ عػس َٜٛا بًٝايٝٗا, ٫ٚ س

ؾٗٛ اضتشاق١   ٭ْ٘ مل ضيض  ..ثِ عا  ؾًٛ ساقت ضبعا, ٚاْكال ايدّ عػسّا

 , ........................................................بري اسبٝكتري أقٌ اياٗس
 اًمنمح  

 

 أقل الطَس بني احلٔضتني

صم٦م وقمنمون ( وهم٤مًمٌف: صمالأومؾ ايمطفر زمكم احلقضتكم: مخسي فممم يقمًو زمؾقويمقفو)

( وم٘مد حتٞمض اعمرأة ذم قمٛمره٤م ُمرة واطمدة، وٓ ضمد ٕىمثرهأو أرسمٕم٦م وقمنمون يقُم٤ًم، )

وىمد ٓ حتٞمض أصاًل، ومال يٛمٙمـ أن يٜم٘مص اًمٓمٝمر قمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم، وم٢من 

ٟم٘مص.. وم٢مٟمٜم٤م ٟمجٛمع أي٤مم اًمدم آول ُمع أي٤مم آٟم٘مٓم٤مع وأي٤مم اًمدم اًمث٤مين، وٟمرى 

 اًمٜم٤مشم٩م:

  يقُم٤ًم وم٠مىمؾ.. وم٤مًمٙمؾ طمٞمض، اًمدم آول وم٢من يم٤من اًمٜم٤مشم٩م مخ٦ًم قمنم

 وآٟم٘مٓم٤مع واًمدم اًمث٤مين، يمام شم٘مدم ذم اًمًح٥م.

  وم٢من يم٤من اًمٜم٤مشم٩م أيمثر ُمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم.. ومٙمٚمف اؾمتح٤مو٦م، وي٠ميت طمٙمٛمٝم٤م

 ىمري٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

واكؼطع فمممًا، شمؿ فمود.. (، أي: رأت اًمدم ؾمٌٕم٦م اي٤مم، )همؾق ضموضً ؽمبعوً )

( وجمٛمققمف أيمثر ُمـ ٕكف ل يؿيض زمكم احلقضتكم أومؾ ايمطفر اؽمتحوضين( مجٞمٕمف )همفق

 مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم.

 :أمثلة على ذلك 

 رأت مخ٦ًم أي٤مم دُم٤ًم، صمؿ ؾمٌٕم٦م أي٤مم اٟم٘مٓم٤مع، صمؿ ؾمت٦م أي٤مم دُم٤ًم. .1

 : اًمٙمؾ اؾمتح٤مو٦م.احلؽؿ 19= 6+7+5اًمٕمٛمؾ: ٟمجٛمع اًمٙمؾ: 
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 ............................................. أَا اياٗس ايرٟ بري ايٓؿاع ٚاسبٝض
 اًمنمح  

 رأت يقُملم دُم٤ًم، صمؿ ؾمٌٕم٦م أي٤مم اٟم٘مٓم٤مع، صمؿ صمالصم٦م أي٤مم دُم٤ًم. .2

الٙمؿ: اًمٙمؾ طمٞمض ٕن اعمجٛمقع مل  12= 3+7+2اًمٕمٛمؾ: ٟمجٛمع اًمٙمؾ: 

 يتج٤موز اخلٛم٦ًم قمنم.

أُم٤م ًمق يم٤من آٟم٘مٓم٤مع مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم.. ومٝمق ـمٝمر يم٤مُمؾ، وٓ ٟمحت٤مج إمم 

 وآٟم٘مٓم٤مع ـمٝمر، واًمدم اًمث٤مين طمٞمض صم٤مين.اجلٛمع، سمؾ اًمدم إول طمٞمض، 

 مثاله:

رأت اًمدم ؾمٌٕم٦م أي٤مم، صمؿ اٟم٘مٓم٤مع ؾمت٦م قمنم يقُم٤ًم، صمؿ دُم٤م ؾمت٦م اي٤مم، وم٤ملٙمؿ 

اًمدم إول طمٞمض أول، وآٟم٘مٓم٤مع ـمٝمر، واًمدم اًمث٤مين طمٞمض صم٤مين، ٕن آٟم٘مٓم٤مع مل 

 ي٘مؾ قمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم.

ر، وم٢من طم٤مو٧م اعمرأة واًمٖم٤مًم٥م ذم اعمرأة أن اًمِمٝمر ٓ خيٚمق ُمـ طمٞمض وـمٝم

أيمثر الٞمض وهق مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم.. ـمٝمرت سم٘مٞم٦م اًمِمٝمر وهق أىمؾ اًمٓمٝمر مخ٦ًم 

قمنم يقُم٤ًم، وإن طم٤مو٧م هم٤مًم٥م الٞمض ؾمت٤ًم او ؾمٌٕم٤ًم.. ـمٝمرت سم٘مٞم٦م اًمِمٝمر، وهق 

هم٤مًم٥م اًمٓمٝمر صمالصم٦م وقمنمون أو أرسمٕم٦م وقمنمون يقُم٤ًم، وإن طم٤مو٧م أىمؾ الٞمض 

 ون يقُم٤ًم، وهذا ذم اًمٖم٤مًم٥م.يقُمل وًمٞمٚم٦م.. ـمٝمرت سم٘مٞم٦م اًمِمٝمر شمًع وقمنم

 (.. ومٗمٞمف طم٤مًمت٤من، وهق:أمو ايمطفر ايمذي زمكم ايمـػوس واحلقض)

: أن يت٘مدم الٞمض قمغم اًمٜمٗم٤مس يمام ذيمرٟم٤م ومٞمام إذا طم٤مو٧م ىمٌؾ اًمقٓد، إولم

وهٜم٤م ٓ يِمؽمط وضمقد وم٤مصؾ سمٞمٜمٝمام، سمؾ اًمدم اًمذي ىمٌؾ اًمقٓدة طمٞمض وُمثٚمف اًمدم 

 رج سمٕمد اًمقٓدة وومراغ اًمرطمؿ يٙمقن ٟمٗم٤مؾم٤ًم وًمقاًمذي خيرج ُمع اًمقٓدة، واًمدم اخل٤م
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 , ٚاهلل أعًِ. ؾأقً٘ سبـي٘ 
 اًمنمح  

 ُمع آشمّم٤مل يمام شم٘مدم يمؾ ذًمؽ ىمري٤ًٌم.

 : أن يت٘مدم اًمٜمٗم٤مس قمغم الٞمض، وومٞمف طم٤مٓت:ايمثوكقي

 أن يٜم٘مٓمع اًمدم ويٕمقد ىمٌؾ مت٤مم اًمًتلم،  ومٜمٜمٔمر: .1

   ئد طمٞمض.إن يم٤من آٟم٘مٓم٤مع مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم وم٠ميمثر.. وم٤مًمٕم٤م 

 :مثاله

رأت دم اًمٜمٗم٤مس صمالصملم يقُم٤ًم، صمؿ اٟم٘مٓمع مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم، صمؿ قم٤مد.. وم٤مًمٕم٤مئد 

 طمٞمض: ٕن آٟم٘مٓم٤مع يم٤من مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم.

   :إذا يم٤من آٟم٘مٓم٤مع أىمؾ ُمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم.. ومٚمف طم٤مًمت٤من 

 : أن ٓ يتؿ سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع ؾمتلم يقُم٤ًم.. وم٤مًمٕم٤مئد طمٞمٜمئٍذ ٟمٗم٤مس.آولم

 سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع ؾمتلم يقُم٤ًم.. وم٤مًمٕم٤مئد طمٞمٜمئٍذ طمٞمض.: أن يتؿ ايمثوكقي

 أمثلة توضيحية:

رأت دم اًمٜمٗم٤مس أرسمٕملم يقُم٤ًم، صمؿ اٟم٘مٓمع قمنمة أي٤مم، ومٚمق مجٕمٜم٤م إرسمٕملم ُمع  - أ

، ومٚمؿ يتؿ سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع ؾمتلم يقُم٤ًم، 51=11+41اًمٕمنمة يٙمقن اًمٜم٤مشم٩م: 

 وم٤ملٙمؿ: أن اًمٙمؾ ٟمٗم٤مس، أي: اًمدم إول وآٟم٘مٓم٤مع واًمدم اًمث٤مين.

اًمٜمٗم٤مس مخًلم يقُم٤ًم،  صمؿ اٟم٘مٓمع أطمد قمنم يقُم٤ًم وم٤مٟٓم٘مٓم٤مع أىمؾ رأت دم  - ب

، الٙمؿ: أن 61=11+51ُمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم، ًمٙمٜمف شمؿ سمف اًمًتلم يقُم٤ًم: 

 اًمٕم٤مئد طمٞمض: ًمٜمف شمؿ سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع ؾمتلم يقُم٤مً 

( طمتك حلظي( أي: آٟم٘مٓم٤مع )هموومؾفأن يٜم٘مٓمع اًمدم سمٕمد اًمًتلم ُم٤ٌمذة، ) .2

 ٟمحٙمؿ سم٠من اًمٕم٤مئد طمٞمض.

اًمدم وٓ يٜم٘مٓمع طمتك يتج٤موز اًمًتلم، وم٤ملٙمؿ أٟمف مجٞمٕمف أن يتّمؾ  .3

 ( وأطمٙمؿ.واهلل أفمؾؿاؾمتح٤مو٦م، )
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 االضتشاض٘

ا٫ضتشاق١: سدخ  ا٥ِ, ٖٚٛ ايدّ اشبازز ؼي غري أٜاّ اسبٝض ٚغري أٜاّ 

 .ايٓؿاع, أٚ ايٓاقـ عٔ ّٜٛ يًٝ٘ ؼي اسبٝض
 اًمنمح  

 

 االضتشاض٘

دم نمغم أيوم احلقض، ونمغم أيوم  آؽمتحوضي: ضمدث دائؿ، وهق ايمدم اخلورج)

(، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: أن اًمدم اًمٜم٤مىمص ايمـػوس، أو ايمـوومص فمـ يقم ويمقؾي دم احلقض

قمـ يقم وًمٞمٚم٦م هق دم وم٤ًمد، وٓ يًٛمك دم اؾمتح٤مو٦م: ًمٙمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر 

ذم ذطمف قمغم ))اعم٘مدُم٦م اليُمٞم٦م((: ))واخلالف ًمٗمٔمل(( اهـ، ىم٤مل اًمِمٞمخ 

ًمنمح اعمذيمقر ُمٕم٘م٤ًٌم: ))ىمقًمف: )اخلالف ًمٗمٔمل( أي: أن اًمؽمُمز ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ا

ٓ ظمالف ذم أن دم اًمٗم٤ًمد اعمذيمقر طمٙمٛمف طمٙمؿ دم آؾمتح٤مو٦م اًمٙم٤مئـ سمٕمد 

الٞمض: وإٟمام اخلالف ذم يمقٟمف هؾ يًٛمك اؾمتح٤مو٦م يم٤معمتّمؾ سم٤ملٞمض أوٓ؟ 

 وم٤مخلالف ذم اًمتًٛمٞم٦م ظم٤مص٦م(( اهـ.

 :صور االستحاضة 

قُم٤ًم.. يم٤مٟم٧م اعمرأة ُمًتح٤مو٦م يمام ىم٤مل ص٤مطم٥م إذا دم٤موز اًمدم مخ٦ًم قمنم ي

 اًمزسمد:

 إْن قَمـــــــــؼَمَ إيمثـــــــــَر واؾْمـــــــــَتَداُم٤م

 

ــــــ٤مَُم٤م ًَ َتَح٤مَوــــــ٦ٌم ٌطَمــــــَقْت أىم ًْ  ومُٛم

وخيتٚمػ طمٙمؿ آؾمتح٤مو٦م سم٤مظمتالف صقرهت٤م وىمًٛمٝم٤م، وصقر آؾمتح٤مو٦م  

 ؾمٌع، ٟمٌٞمٜمٝم٤م يم٤مٔيت:

 

                                                 

 (.2/293طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

 الصْزٗ األّىل: املبتدأٗ املنٔصٗ:

وُمٕمٜمك اعمٌتدأة: أي: أول ُم٤م اسمتداه٤م الٞمض، ومٚمؿ ي٠مشمٞمٝم٤م طمٞمض ُمـ ىمٌؾ سمؾ 

 هذه أول ُمرة حتٞمض.

وُمٕمٜمك اعمٛمٞمزة: هل اًمتل متٞمز اًمدم، أي: شمراه قمغم صٗمتلم، ىمقي ووٕمٞمػ، 

 يم٤مٕؾمقد وإمحر.

٦ًم: أؾمقد وأمحر وأؿم٘مر وأصٗمر وأيمدر، وم٤مٕؾمقد ودُم٤مء آؾمتح٤مو٦م مخ

ىمقي، وإمحر وٕمٞمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألؾمقد ىمقي سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألؿم٘مر، وإؿم٘مر أىمقى ُمـ 

 إصٗمر، وإصٗمر أىمقى ُمـ إيمدر.

 وم٤مٕىمقى ُم٤م يم٤من ومٞمف اًمثالث اًمّمٗم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:

 صمخلم. .1

 ٟمتـ. .2

 ًمقن أيمثر. .3

اًمذي ٓ رائح٦م ًمف، وم٤مًمثخلم أىمقى ُمـ اًمرىمٞمؼ، وُم٤م يم٤من ًمف رائح٦م أىمقى ُمـ 

واًمذي ًمف صمالث صٗم٤مت أىمقى ُمـ اًمذي ًمف صٗمت٤من، واًمذي ًمف صٗمت٤من أىمقى ُمـ 

اًمذي ًمف صٗم٦م واطمدة، يم٠مؾمقد صمخلم ُمٜم٧م أىمقى ُمـ أؾمقد صمخلم همػم ُمٜمتـ، أو 

 أؾمقد ُمٜمتـ رىمٞمؼ.
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

 حكمها:

طمٙمؿ اعمٌتدأة اعمٛمٞمزة أٟمٜم٤م ٟمحٙمؿ سم٤مًمتٛمٞمٞمز، أي: أن اًم٘مقي طمٞمض واًمْمٕمٞمػ 

اؾمتح٤مو٦م، وم٢من اؾمتقى اًمدُم٤من ذم اًمّمٗم٤مت، يمدم اؾمقد رىمٞمؼ، وأمحر صمخلم.. 

 وم٤ملٞمض اًم٤ًمسمؼ.

 :تنبه 

 ٓ ٟمحٙمؿ ًمٚمٛمرأة اعمٛمٞمزة سم٤مًمتٛمٞمٞمز إٓ إذا وضمدت ذوط اًمتٛمٞمٞمز، وهل:

 أىمؾ الٞمض، أي: قمـ يقم وًمٞمٚم٦م،أن ٓ يٜم٘مص اًم٘مقي قمـ  .1

 أن ٓ يزيد اًم٘مقي قمـ أيمثر الٞمض، أي: قمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م. .2

 أن ٓ يٜم٘مص اًمْمٕمٞمػ قمـ أىمؾ اًمٓمٝمر، أي: مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م. .3

أن يٙمقن اًمْمٕمٞمػ وٓء، أي: ُمتّماًل، سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن مخ٦ًم قمنم  .4

 يقُم٤ًم وم٠ميمثر ُمتّمٚم٦م ٓ شم٘مّٓمع ومٞمٝم٤م.

 فالخالصة:

اعمٌتدأة  اعمٛمٞمزة إذا شمقومرت ومٞمٝم٤م ذوط اًمتٛمٞمٞمز.. طمٙمٛمٜم٤م هل٤م سم٤مًمتٛمٞمٞمز، ومٞمقن أن 

اًم٘مقي طمٞمْم٤ًم، واًمْمٕمٞمػ اؾمتح٤مو٦م، وم٢من وم٘مدت ذـم٤ًم ُمـ ذوط اًمتٛمٞمٞمز.. 

 ومحٙمٛمٝم٤م ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ىمري٤ًٌم ذم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م.

 مجال للنبتدأٗ املنٔصٗ الْاددٗ لصسّط التنٔٔص:

ة قمنميـ يقُم٤ًم ُمتقاًمٞم٦م، صمالصم٦م أي٤مم ُمٜمف دم أؾمقد، إُم٤م ضم٤مءه٤م اًمدم ٕول ُمر

ظم٤مًمص اًمًقاد، أو ُم٤م ومٞمف ظمٓمقط ؾمقد )ىمقي(، وؾمٌٕم٦م قمنم يقُم٤ًم دم أمحر 

)وٕمٞمػ(، ومٝمٜم٤م ذوط اًمتٛمٞمٞمز ُمقضمقدة، ومٜمحٙمؿ هل٤م: سم٠من طمٞمْمٝم٤م هق صمالصم٦م أي٤مم، 

 وهق اًم٘مقي، واًمْمٕمٞمػ اًمذي هق ؾمٌٕم٦م قمنم يقُم٤ًم يٙمقن اؾمتح٤مو٦م.
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 الصْزٗ الجاىٔ٘: املبتدأٗ غري املنٔصٗ:

وهل اعمٌتدأة اًمتل شمرى اًمدم سمّمٗم٦م واطمدة، أي: يمٚمف أصٗمر ُمثاًل، ويمذًمؽ ُمـ 

ـم٤ًم وم٘مدت ذـم٤ًم ُمـ ذوط اًمتٛمٞمٞمز، ومٛمـ يم٤مٟم٧م شمراه سمّمٗم٦م واطمدة، أو وم٘مدت ذ

 ُمـ ذوط اًمتٛمٞمٞمز.. ٓ شمٙمقن ممٞمزة.

 حكمها:

(، وهذا إذا قمروم٧م وىم٧م 29طمٞمْمٝم٤م يقم وًمٞمٚم٦م، وـمٝمره٤م شمًع وقمنمون )

 اسمتدأ اًمدم، وم٢من مل شمٕمرف وىم٧م اسمتداءه.. ومٝمل ُمتحػمة، وؾمٞم٠ميت قمـ ؿم٤مء اهلل طمٙمٛمٝم٤م.

 الصْزٗ الجالج٘: املعتادٗ املنٔصٗ:

 ن اًمٕم٤مدة شمث٧ٌم سمٛمرة.وهل اًمتل ؾمٌؼ هل٤م طمٞمض وـمٝمر وًمق ُمرة واطمدة: ٕ

 حكمها:

 حيٙمؿ هل٤م سم٤مًمتٛمٞمٞمز ٓ سم٤مًمٕم٤مدة اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمتٛمٞمٞمز.

( ُمـ أول اًمِمٝمر، 5ىم٤مًم٧م اُمرأة: أهن٤م طم٤مو٧م آظمر ُمرة مخ٦ًم أي٤مم ): صورتها

(، قمنمة أي٤مم ُمٜمف دم 25وسم٘مٞمتف ـمٝمر، وأن ضم٤مءه٤م اًمدم مخ٦ًم وقمنميـ يقُم٤ًم )

 أؾمقد، ومخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم دم أمحر.

٦م أي٤مم ٕن اًمٕمؼمة سمآظمر ُمرة، ًمٙمـ اًمتٛمٞمٞمز أن قمنمة أي٤مم، ومٝمذه قم٤مدهت٤م مخً

ومٜمحٙمؿ أن طمٞمْمٝم٤م اًمٕمنمة إي٤مم، وهق اًمتٛمٞمٞمز: ٕن اًمتٛمٞمٞمز أىمقى ُمـ اًمٕم٤مدة: 

 ًمٔمٝمقره، وٕن اًمتٛمٞمٞمز قمالُم٦م ذم اًمدم، واًمدم قمالُم٦م ذم ص٤مطمٌتف.

ل أُم٤م ًمق يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مدة همػم خم٤مًمٗم٦م ًمٚمتٛمٞمٞمز، يم٠من يم٤مٟم٧م قم٤مدهت٤م مخ٦ًم أي٤مم ُمـ أو

 اًمِمٝمر وضم٤مء اًمتٛمٞمٞمز يمذًمؽ.. طمٙمؿ هل٤م هبام ُمٕم٤ًم.
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ويمؾ هذا سمنمط أن ٓ يتخٚمؾ سملم وم٤مًمٕم٤مدة واًمتٛمٞمٞمز أىمؾ اًمٓمٝمر، وهق مخ٦ًم 

قرة اًم٤ًمسم٘م٦م وهل اًمتل قم٤مدهت٤م مخ٦ًم ُمـ قمنم يقُم٤ًم، وم٢من ختٚمؾ سمٞمٜمٝمام يمام ًمق ذم اًمّم

أول اًمِمٝمر، ورأت سمٕمد مخًتٝم٤م قمنميـ وٕمٞمٗم٤ًم، صمؿ مخ٦ًم ىمقي٤ًم، صمؿ وٕمٞمٗم٤ًم، وم٤ملٙمؿ 

أن ىمدر اًمٕم٤مدة وهل اخلٛم٦ًم إومم طمٞمض ًمٚمٕم٤مدة، وىمدر اًمتٛمٞمٞمز وهق اخلٛم٦ًم 

 اًم٘مقي اًمتل ضم٤مءت سمٕمد اًمٕمنميـ طمٞمض آظمر ًمٚمتٛمٞمٞمز.

 ذانسٗ لعادتَا قدزّا ّّقتّا: الصْزٗ السابع٘: معتادٗ غري ممٔصٗ،

 أي ذايمرة يمؿ يقم شم٠مشمٞمٝم٤م اًمٕم٤مدة  وُمتك وىمتٝم٤م، أول اًمِمٝمر أم وؾمٓمف أم آظمره.

 حكمها:

أهن٤م شمرد إمم قم٤مدهت٤م ىمدرًا ووىمت٤ًم، أي: ٟمحٙمؿ هل٤م سمٕم٤مدهت٤م، ومٜم٘مقل هل٤م: أن طمٞمْمؽ 

 ُمثٚمام شمٕمت٤مديـ ىمدرًا ووىمت٤ًم، واًمٕم٤مدة شمث٧ٌم سمآظمر ُمرة يمام شم٘مدم.

٘مقل: أهن٤م طم٤مو٧م آظمر ُمرة أي: اًمِمٝمر اًمذي ىمٌؾ هذا اًمذي : اُمرأة شمصورتها

هل ومٞمف ؾمت٦م أي٤مم، ُمـ أول اًمِمٝمر، صمؿ ذم هذا اًمِمٝمر ضم٤مء اًمدم صمامٟمٞم٦م قمنم يقُم٤ًم ُمـ 

أول اًمِمٝمر، وهل شمرى اًمدم سمّمٗم٦م واطمدة، ومٝمذه ُمٕمت٤مدة همػم ممٞمزة، ًمٙمٜمٝم٤م ذايمرة 

ومٜمحٙمؿ سم٠من طمٞمْمٝم٤م ًمٕم٤مدهت٤م ىمدرًا وزُمٜم٤ًم طمٞم٨م ذيمرت أهن٤م ؾمت٦م أي٤مم ذم أول اًمِمٝمر، 

أن هق اًمًت٦م إي٤مم آومم ُمـ أول اًمِمٝمر: قمٛماًل سمٕم٤مدهت٤م، وآصمٜم٤م قمنم اًمٞمقم 

 اًم٤ٌمىمٞم٦م، هل اؾمتح٤مو٦م.

 الصْزٗ اخلامط٘: معتادٗ غري ممٔصٗ، ىاضٔ٘ لعادتَا قدزّا ّّقتّا:

 وهذه شمًٛمك )سم٤معمتحػمة(.
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: اُمرأة ي٠مشمٞمٝم٤م اًمدم قمنميـ يقُم٤ًم سمّمٗم٦م واطمدة، وٟمًٞم٧م ىمدر طمٞمْمٝم٤م صْزتَا

 ووىمتف.

: أهن٤م ذم هذه اًمٕمنميـ يم٤مل٤مئض ذم أُمقر، وهل: طمرُم٦م اًمتٛمتع سمام سملم حكمها

اًمنة واًمريم٦ٌم، وطمرُم٦م ىمراءة اًم٘مرآن ذم همػم اًمّمالة، وُمس اعمّمحػ ومحٚمف، 

عمٙم٨م ذم اعمًجد، واعمرور ومٞمف إن ظم٤موم٧م شمٚمقيثف: ويمؾ ذًمؽ اطمتٞم٤مـم٤ًم: ٕن يمؾ وا

 زُمـ يٛمر قمٚمٞمٝم٤م حيتٛمؾ الٞمض، ومتٛمٜمع ُمـ هذه آُمقر اطمتٞم٤مـم٤ًم.

وشمٙمقن يم٤مًمٓم٤مهرة ذم أُمقر، وهل: اًمّمالة، واًمّمقم، واًمٓمقاف، وذًمؽ 

ؾ اطمتٞم٤مـم٤ًم أيْم٤ًم: ًمـ يمؾ زُمـ يٛمر قمٚمٞمٝم٤م حيتٛمؾ اًمٓمٝمر، يمام يٚمقُمٝم٤م أن شمٖمتًؾ ًمٙم

ومرض ذم وىمتف: ٓطمتامل آٟم٘مٓم٤مع طمٞمٜمئٍذ إن ضمٝمٚم٧م وىم٧م اٟم٘مٓم٤مع اًمدم، وم٢من قمٚمٛمتف 

يم٠من قمروم٧م أٟمف يم٤من يٜم٘مٓمع قمٜمد اًمٖمروب.. ومال يٚمزُمٝم٤م اًمٖمًؾ إٓ قمٜمد اًمٖمروب، 

 وشمتقو٠م ًم٤ٌمىمل اًمٗمرائض: ٓطمتامل آٟم٘مٓم٤مع قمٜمد اًمٖمروب دون ُم٤م قمداه.

، صمؿ شمّمقم ؿمٝمرًا أُم٤م اًمّمقم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمرُمْم٤من.. وم٢مهن٤م شمّمقم رُمْم٤من يم٤مُمالً 

يم٤مُماًل سمٕمده أي: همػمه، ومٞمٙمقن سمذًمؽ ىمد هل٤م ُمـ اًمِمٝمر إول اًمذي هق رُمْم٤من 

( صحٞمح٦م سمٞم٘ملم، وُمـ اًمِمٝمر أظمر ُمثٚمٝم٤م أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤ًم 14أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤ًم )

( صحٞمح٦م سمٞم٘ملم: ٕٟمف ُمـ اعمحتٛمؾ أن يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م الٞمض ذم أصمٜم٤مء هن٤مر اًمٞمقم 14)

أهن٤م حتٞمض أيمثر الٞمض وهق مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم، ومٚمق آول ُمـ اًمِمٝمر ُمع اطمتامل 

يم٤من طمٞمْمٝم٤م ُمـ أول يقم ُمـ اًمِمٝمر واؾمتٛمر طمتك مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم وم٢مهن٤م ؾمتٓمٝمر ذم 

هن٤مر اًم٤ًمدس قمنم ُمـ اًمِمٝمر وًمـ يّمح صقُمٝم٤م ذم، أي: اًم٤ًمدس قمنم، ومٞمٙمقن 

 ُمٕمٝم٤م سمٞم٘ملم ُمـ اًمِمٝمر أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤ًم، ومٛمـ رُمْم٤من أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤ًم وُمـ اًمِمٝمر 
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أظمر ُمثٚمٝم٤م، وم٤معمجٛمقع صمامٟمٞم٦م وقمنمون يقُم٤ًم صحٞمح٤ًم ُمـ اًمّمقم، ويٌ٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ 

رُمْم٤من يقُم٤من، ومتّمقُمٝمام ظمالل صمامٟمٞم٦م قمنم يقُم٤ًم، شمّمقم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ أول هذه 

قمنم، وصمالصم٦م أي٤مم ُمـ آظمره، ومٞمحّمؾ هل٤م يقُم٤من سمٞم٘ملم: ًمقضمقد اخلٛم٦ًم قمنم اًمثامٟمٞم٦م 

 سمٞمٜمٝمام.

 والخالصة:

أهن٤م شمّمقم رُمْم٤من يم٤مُماًل، صمؿ ؿمٝمرًا يم٤مُماًل سمٕمده، ومٞمتحّمؾ هل٤م صمامٟمٞم٦م وقمنمون 

يقُم٤ًم، صمؿ شمّمقم ظمالل صمامٟمٞم٦م قمنم يقُم٤ًم صمالصم٦م أوهل٤م، وصمالصم٦م آظمره٤م، ومٞمحّمؾ هل٤م 

 اًمٞمقُم٤من اًم٤ٌمىمٞم٤من.

 طادض٘: معتادٗ غري ممٔصٗ، ذانسٗ لعادتَا قدزّا ال ّقتّا:الصْزٗ ال

: أن شم٘مقل اُمرأة: طمٞميض مخ٦ًم أي٤مم ُمـ اًمٕمنمة آومم ُمـ اًمِمٝمر، صورتها

وٓ أقمٚمؿ اسمتداءه٤م، وأقمٚمؿ أين ذم اًمٞمقم إول ُمـ اًمِمٝمر ـم٤مهرة سمٞم٘ملم، وأن 

 ضم٤مءين اًمدم ذم اًمِمٝمر إظمػم يم٤مُماًل.

، واًمٞمقم آول ـمٝمر سمٞم٘ملم، يم٤مًمٕمنميـ : اًمٞمقم اًم٤ًمدس طمٞمض سمٞم٘ملمالحكم

اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ اًمِمٝمر ـم٤مهرة سمٞم٘ملم يمذًمؽ، واًمٞمقم اًمث٤مين إمم اخل٤مُمس حمتٛمؾ ًمٚمحٞمض 

واًمٓمٝمر، ويمذًمؽ اًم٤ًمسمع إمم اًمٕم٤مذ حمتٛمؾ ًمٚمحٞمض واًمٓمٝمر، ومٞمٙمقن طمٙمٛمٝم٤م ًمٗمل 

.  اعمحتٛمؾ يمحٙمؿ اعمتحػمة يمام ُمر 

 
 
 
 



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

341 

......................................................................................... 
 اًمنمح  

 الصْز الطابع٘: معتادٗ غري ممٔصٗ، ذانسٗ لعادتَا ّقتّا ال قدزّا:

: أن شم٘مقل اُمرأة: طمٞميض يٌتدئٜمل أول اًمِمٝمر، وٓ أقمٚمؿ ىمدره، صورتها

 وأن ىمد ضم٤مءين اًمدم هذا اًمِمٝمر آظمػم يم٤مُماًل.

سمٞم٘ملم، وٟمّمػ اًمِمٝمر اًمث٤مين ـمٝمر سمٞم٘ملم، : أن أول يقم سمٚمٞمٚمتف طمٞمض حكمها

ومٞمٌ٘مك ُمـ اًمٞمقم اًمث٤مين إمم اخل٤مُمس قمنم ُمـ اًمِمٝمر، ومٝمق حمتٛمؾ ًمٚمحٞمض واًمٓمٝمر، 

 ومٗمل هذا اعمحتٛمؾ يمٛمتحػمة.

وأُم٤م اًمٜمٗم٤ًمء إذا دم٤موز اًمدم اًمًتلم.. ومٝمل ُمًتح٤مو٦م، وهل٤م مخ٦ًم أىم٤ًمم، 

 وهل:

ي قمغم ؾمتلم يقُم٤ًم، ُمٌتدأة ممٞمزة: وطمٙمٛمٝم٤م: شمرد إمم اًمتٛمٞمٞمز إن مل يزد اًم٘مق .1

 وإٓ.. ٟمٗم٤مؾمٝم٤م جم٦م، أي: لٔمف؟

 ُمٌتدأة همػم ممٞمزة: وطمٙمٛمٝم٤م: شمرد إمم أىمؾ اًمٜمٗم٤مس، وهق جم٦م. .2

 ُمٕمت٤مدة ممٞمزة، وطمٙمٛمٝم٤م: شمرد إمم اًمتٛمٞمٞمز ٓ اًمٕم٤مدة. .3

 ُمٕمت٤مدة همػم ممٞمزة ذايمرة ًمٚمقىم٧م واًم٘مدر: وطمٙمٛمٝم٤م: شمرد إمم اًمٕم٤مدة. .4

: وطمٙمٛمٝم٤م: ٟمٗم٤مؾمٝم٤م ُمٕمت٤مدة همػم ممٞمزة ٟم٤مؾمٞم٦م ًمٚمقىم٧م واًم٘مدر )ُمتحػمة( .5

جم٦م، وسمٕمد ذًمؽ شمٖمتًؾ ًمٙمؾ ومرض طمتك شمتؿ اًمًتلم يقُم٤ًم، صمؿ شمتقو٠م ًمٙمؾ 

 ومرض.

وٓ يتّمقر ذم اًمٜمٗم٤مس اًمتحػم اًمٜمًٌل، أي: ذم سمٕمض آوىم٤مت دون سمٕمض، 

 وسمٕمْمٝمؿ صقره.
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ٚسهِ اغيسأ٠ اغيطتشاق١: أْٗا راٖس٠   ؾتذب عًٝٗا ايؿ٠٬ ٚايؿّٛ, ٚجيٛش  

ا إذا أزا ت ايؿ٠٬ إٔ تػطٌ ؾسدٗا ٚذبػٛٙ بٓشٛ يصٚدٗا إتٝاْٗا. ٚجيب عًٝٗ

٫ٚ جيب عًٝٗا اسبػٛ إ٫ إٕ استادت إيٝ٘  قآ٘ ٚتعؿب٘ إٕ مل تتأذ بُٗا,

 ................................ ؾإٕ مل ذبتر إيٝ٘ أٚ ناْت ,ٚناْت غري ؾا١ُ٥
 اًمنمح  

دم ذم اًمّمقر ( ذم همػم ُم٤م طمٙمٛمٜم٤م سم٠مٟمف طمٞمض يمام شم٘موضمؽؿ اظمرأة اظمستحوضي) 

أهنو ؿموهرة، همتجى فمؾقفو ايمصالة وايمصقم، وجيقز يمزوصمفو إسمقوهنو، وجيى فمؾقفو )

(، أي: شمتٓمٝمر ُمـ أن سمغسؾ همرصمفو( ان شمٗمٕمؾ أُمقرًا، وهل: )إذا أرادت ايمصالة

اًمٜمج٤مؾم٦م، وًمٞمس ذـم٤ًم أن يٙمقن سم٤مًمٖمًؾ، سمؾ جيقز هل٤م اؾمتٕمامل آطمج٤مر، ىم٤مل 

شمٖمًؾ ومرضمٝم٤م( أي: إن أرادشمف، وإٓ.. اًمِمٞمخ اًمؽمُمز رمحف اهلل: ))ىمقًمف: )

 –يم٤مًمدم  –ذم اًمٜم٤مدر  –أي: آطمج٤مر   -اؾمتٕمٛمٚم٧م آطمج٤مر سمٜم٤مء قمغم ضمقازه٤م 

سم٤مًمٖمًؾ ضمرٌي قمغم  –وهق اًمِمٞمخ اسمـ طمجر  -وهق إصح، ومتٕمٌػم اعمّمٜمػ  

اًمٖم٤مًم٥م، أو حمٛمقل قمغم ُم٤م إذا يمثر وشمٗم٤مطمش سمحٞم٨م ٓ جيزئ الجر ذم ُمثٚمف ُمـ 

ز أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمٖمًؾ آؾمتٜمج٤مء، ٓ شمٕملّم اًمٖمًؾ سم٤معم٤مء، اعمٕمت٤مد، قمغم أٟمف جيق

 ومٚمٞمت٠مُمؾ(( اهـ.

زمـحق ( أي: ومرضمٝم٤م وضمقسم٤ًم ذم ُمقوع ظمروج اًمدم، ويٙمقن الِمق )وحترقه)

( أي: سمعصبف( جي٥م أن )و( أو ظمرىم٦م: وذًمؽ دومٕم٤ًم ًمٚمٜمجس أو ختٗمٞمٗم٤ًم ًمف، )ومطـي

( أي: الِمق سمتلَذ هبامزمخرومي إن ل الِمق إن اطمت٤مضم٧م ًمف، ويٙمقن اًمتٕمّمٞم٥م )

وٓ جيى فمؾقفو واًمتٕمّمٞم٥م يم٠من أطمرىمٝم٤م اًمدم، وم٢من شم٠مذت.. مل جي٥م قمٚمٞمٝم٤م الِمق، )

 إٓ إذا اضمتوصمً إيمقف وىموكً نمغم صوئؿي، همنن ل حتتٍ إيمقف، أو ىموكً  احلرق
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ؾ٬ جيب, بٌ ًٜصّ ايؿا١ُ٥ تسن٘, ثِ تتٛقأ, ٜٚهٕٛ  ..ؾا١ُ٥, أٚ تأذت ب٘

٫ٚ بد أٜكا ؼي ايٛق٤ٛ َٔ اغيٛا٠٫: بإٔ  ,تذنس بعد  خٍٛ ايٛق طيٝل َا

 ............... ٚجيب عًٝٗا بعد ايٛق٤ٛ, تػطٌ ايعكٛ ايجاْٞ قبٌ دؿاف ا٭ٍٚ
 اًمنمح  

(، وشم٘متٍم قمغم اًمتٕمّمٞم٥م صوئؿي، أو سملذت زمف.. همال جيى، زمؾ يؾزم ايمصوئؿي سمرىمف

 هن٤مرًا.

دظمؾ اخلرىم٦م ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕمّمٞم٥م: أن شمٕمّم٥م سمخرىم٦م ُمِم٘مقىم٦م اًمٓمروملم، سم٠من شم

سملم ومخذهي٤م، وشمٚمّم٘مٝم٤م سمام قمغم اًمٗمرج إًمّم٤مىم٤ًم ضمٞمدًا، أي: حمٙماًم: وذًمؽ ًم٘مقًمف صغم 

ِٛملاهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ لٛمٜم٦م سمٜم٧م ضمحش ريض اهلل قمٜمٝم٤م: )) (( شَمَٚمج 

اظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف، صمؿ خترج ـمروم٤ًم جلٝم٦م اًمٌٓمـ، وخترج ـمروم٤ًم آظمرًا 

 ظمرىم٦م شمِمده٤م سمقؾمٓمٝم٤م. جلٝم٦م فمٝمره٤م، وشمرسمٓمٝم٤م سمٜمحق

 وٓ يي سمٕمد ذًمؽ ظمروج اًمدم، إٓ إن ىمٍمت ذم اًمِمد.

وهؾ ُم٤م شمًتٕمٛمٚمف اًمٜم٤ًمء اًمٞمقم ُمـ رسمط ضم٤مهز وهق ُم٤م يًٛمك )ُمقديس(، 

 ويمذًمؽ ُم٤م يًٛمك )طمٗم٤مفم٤مت( يٙمٗمل؟

 ويٙمٗمل قمـ اًمٕمّم٤مسم٦م إذا ؿمّد. ،الِمق قمـاجلقاب: هق ٓ يٙمٗمل 

(، مو ذىمر زمعد دطمقل ايمقومً ويؽقن مجقع( اعمرأة اعمًتح٤مو٦م، )شمؿ سمتقضل)

أي: وىم٧م اًمّمالة اًمتل شمريد شم٠مديتٝم٤م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه اًمّمالة ومرو٤ًم أو ٟمٗماًل ُم١مىمت٤ًم، 

وضقئفو مـ اظمقٓة، زملن سمغسؾ ايمعضق ايمثوين ومبؾ صمػوف ( أقمامل )وٓزمد أيضًو دم)

( ُمع اقمتدال اهلقاء واعمزاج، يمام شم٘مدم، وًمق شمٞمٛمٛم٧م.. وم٤معمقٓة شم٘مديري٦م، أي: آول

 ُمـ   اًمتٞمٛمؿ  ( أو ايمقضقء  زمعد  فمؾقفو وجيى  ُمٖمًقًٓ، )  اعمٛمًقح اًمٕمْمق   درشم٘م
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ٚدب عًٝٗا إعا ٠ ايػطٌ  ..اغيبا ز٠ بايؿ٠٬   ؾإٕ أخست يػري َؿًش١ ايؿ٠٬

خب٬ف َا إذا أخست غيؿًش١ ايؿ٠٬  ,يًؿسز, ٚاسبػٛ ٚايتعؿٝب ٚايٛق٤ٛ

ًٝٗا دبدٜد ايعؿاب١ ٚجيب ع ,ؾ٬ جيب عًٝٗا ا٫ضت٦ٓاف  ..طياع١ زناْتـيا

 .ٚاياٗاز٠ يهٌ ؾسض
 اًمنمح  

(، همنن أطّمرت يمغغم مصؾحي ايمصالة( شم٘مٚمٞماًل ًمٚمحدث ُم٤م أُمٙمـ، )اظمبودرة زمويمصالة) 

 وصمى فمؾقفو إفمودة ايمغسؾ يمؾػرج،يم٠من أظمرت ًمأليمؾ أو اًمنمب أو الدي٨م.. )

ٝمر دم (، وإن مل شمُزل اًمٕمّم٤مسم٦م ُمـ حمٚمٝم٤م، وإن مل ئمواحلرق، وايمتعصقى، وايمقضقء

 ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٕمّم٤مب: ًمتٙمرر طمدصمٝم٤م ُمع اؾمتٖمٜم٤مئٝم٤م قمـ اطمتامًمف سم٤معم٤ٌمدرة.

( أو إضم٤مسم٦م ُم١مذن، أو رت ظمصؾحي ايمصالة، ىموكتظور مجوفميإذا أطم زمخالف مو)

ؾمؽم قمقرة، أو اضمتٝم٤مد ذم اًم٘مٌٚم٦م، وهمػم ذًمؽ ُمـ يمؾ يمامل ُمٓمٚمقب ٕضمؾ اًمّمالة.. 

 ( ًمٌمء مم٤م ذيمر.همال جيى فمؾقفو آؽمتئـوف)

(، وإن مل يمؽؾ همرض( ويمؾ ُم٤م ُمر )فو  ديد ايمعصوزمي وايمطفورةوجيى فمؾق)

يُزل قمـ حمٚمف: ٕن طمدصمٝم٤م دائؿ، وإٟمام جي٥م قمٚمٞمٝم٤م دمديد ذًمؽ ًمٙمؾ ومرض قمٞمٜمل وًمق 

ُمٜمذورًا، يمام أن جي٥م قمٚمٞمٝم٤م دمديد ذًمؽ ًمٙمؾ طمدث حيّمؾ هل٤م همػم طمدصمٝم٤م اًمدائؿ 

ج اًمقىم٧م اًمذي يم٤مًمٜمقم ُمثاًل، وهل٤م ُمع اًمٗمرض ُم٤م ؿم٤مءت ُمـ اًمٜمقاومؾ وًمق سمٕمد ظمرو

قمّم٧ٌم ُمـ أضمٚمف، يم٠من ومٕمٚم٧م ُم٤م ذيمرٟم٤م ًمّمالة اًمٔمٝمر، صمؿ  سم٘مٞم٧م ومل حيّمؾ هل٤م 

طمدث همػم طمدصمٝم٤م اًمدائؿ طمتك ظمرج وىم٧م اًمٔمٝمر، صمؿ أرادت أن شمتٜمٗمؾ سمام ؿم٤مءت 

ذم وىم٧م اًمٕمٍم سمٓمٝمر اًمٔمٝمر.. ضم٤مز هل٤م، وم٢من أرادت ومٕمؾ اًمٕمٍم.. ًمزُمٝم٤م دمديد ُم٤م 

 ُمر.
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 ما حيسو باحلٔض ّاليفاس

سبٝض ٚايٓؿاع: ايطت١ ا٭َٛز اييت ذبسّ بازبٓاب١, ٖٚٞ حيسّ با

ايؿ٠٬, ٚاياٛاف, َٚظ اغيؿشـ ٚظيً٘, ٚايًبح ؼي اغيطذد, ٚقسا٠٤ ايكسإٓ 

بكؿد ايكسا٠٤. ٜٚصا  عًٝٗا ايؿّٛ, ؾ٬ جيٛش هلا ايؿّٛ ٖٚٞ سا٥ض أٚ 

 بايدّ,... ْؿطا٤, ٫ٚ ٜؿح َٓٗا بٌ تأثِ ب٘. ٚاغيسٚز ؼي اغيطذد إٕ خاؾت تًٜٛج٘
 اًمنمح  

 ما حيسو باحلٔض ّاليفاس
 

 رم زموحلقض وايمـػوس ايمستي آمقر ايمتل حترم زموجلـوزمي، وهل: ايمصالة، )

وايمطقاف، ومس اظمصحػ، ومحؾف، وايمؾبٌ دم اظمسجد، وومراءة ايمؼرآن زمؼصد 

( ذم اًمتحريؿ هٜم٤م: ويزاد فمؾقف(، وىمد شم٘مدم سمٞم٤من وشمٗمّمٞمؾ يمؾ ذًمؽ، )ايمؼراءة

(، وىمد أمجٕم٧م آُم٦م قمغم و ايمصقم وهل ضموئض أو كػسوءايمصقم، همال جيقز هل)

( اًمّمقم ًمق ص٤مُم٧م وهل وٓ يصح مـفوحتريؿ اًمّمقم قمغم ال٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء، )

(، وًمق ـمرا قمٚمٞمٝم٤م الٞمض أو اًمٜمٗم٤مس وهل ص٤مئٛم٦م.. زمؾ سملشمؿ زمفطم٤مئض أو ٟمٗم٤ًمء، )

وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م اإلومٓم٤مر ُم٤ٌمذة، وطمرم قمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤ًمك سمٜمٞم٦م اًمّمقم، وإذا ـمٝمرت ُمـ 

لٞمض أو اًمٜمٗم٤مس ذم وىم٧م وضمقب اًمّمقم.. ؾمـ هل٤م اإلُم٤ًمك سم٘مٞم٦م اًمٜمٝم٤مر وٓ ا

 جي٥م.

( وًمق اظمرور دم اظمسجد إن طموهمً سمؾقيثف زمويمدم( حيرم قمٚمٞمٝم٤م يمذًمؽ )و)

اطمتامًٓ، وم٢من أُمٜم٧م اًمتٚمقي٨م.. يمره هل٤م اعمرور سمال طم٤مضمف، أُم٤م ُمع ال٤مضمف وأُمـ 

ه ًمف اعمرور سمال طم٤مضم٦م، وجيقز سمال اًمتٚمقي٨م.. ومال يٙمره هل٤م اعمرور، وأُم٤م اجلٜم٥م.. ومٞمٙمر

يمراه٦م ُمع ال٤مضم٦م، وُمثؾ ال٤مئض يمؾ ذي ظم٨ٌم خيِمك ُمٜمف شمٚمقي٨م اعمًجد، يمام 

 حيرم قمغم ال٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء اًمؽمدد ذم اعمًجد، وهق اًمدظمقل واخلروج ُمـ ٟمٗمس 
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ٚا٫ضتُتاع سيا بري ايطس٠ ٚايسنب١  أٟ حيسّ عًٝٗا إٔ شيهٔ شٚدٗا َٔ 

ايسنب١ جبُاع أٚ غريٙ, ست٢ ايٓـيس إزي َا بُٝٓٗا ايتُتل سيا بري ايطس٠ ٚ

 ....................................................... ؾٝذب, بػ٠ٛٗ َٔ غري سا٥ٌ
 اًمنمح  

اًم٤ٌمب، وأُم٤م اًمٕمٌقر وهق اًمدظمقل ُمـ سم٤مب واخلروج ُمـ آظمر.. ومج٤مئز يمام 

 شم٘مدم ومٞمام حيرم قمغم اجلٜم٥م.

آؽمتؿتوع زمام زمكم ايمرسة وايمرىمبي، ٜمٗم٤ًمء )( حيرم يمذًمؽ قمغم ال٤مئض واًمو)

(، وم٢من ذًمؽ ُمـ أي:  رم فمؾقفو أن َتؽـ زوصمفو زمام زمكم ايمرسة وايمرىمبي زمجامع

اًمٙم٤ٌمئر، يٙمٗمر ُمًتحٚمف، أي: ُمـ يٕمت٘مد أٟمف طمالًٓ، يمام ذم أي٦م اًمتل شم٠ميت، ىم٤مل 

اًمِمٞمخ اًمؽمُمز رمحف اهلل: ))ىمقًمف: )يٙمٗمر ُمًتحٚمف( أي: ُمٕمت٘مد طمٚمف يمام ذم 

عمجٛمقع(( وهمػمه، ويم٠مهنؿ أرادو: أٟمف ُمع يمقٟمف جمٛمٕم٤ًم قمٚمٞمف ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ ))ا

سم٤مًميورة، وٓ خيٚمق قمـ وىمٗم٦م، وم٢من يمثػميـ ُمـ اًمٕم٤مُم٦م جيٝمٚمقٟمف، أُم٤م اقمت٘م٤مد طمٚمف سمٕمد 

آٟم٘مٓم٤مع وىمٌؾ اًمٖمًؾ أو ُمع صٗمرة أو يمدرة.. ومال يمٗمر سمف يمام ذم ))آٟمقار(( ذم 

 –وهل: ُمع اًمّمٗمرة او اًمٙمدرة  –اًمث٤مٟمٞم٦م  وىمٞم٤مؾمٝم٤م ذم –وهل: ىمٌؾ اًمٖمًؾ  –إومم 

  ًمٚمخالف ذم يمؾ ُمٜمٝمام، ىم٤مًمف ذم اإليٕم٤مب (( اهـ.

وىمد قمؼم اعمّمٜمػ رمحف اهلل هٜم٤م )سم٤مٓؾمتٛمت٤مع(، وىمد قمؼم سمف يمذًمؽ اإلُم٤مم 

اًمٜمقوي ذم ))اًمروو٦م((، واسمـ أرؾمالن ذم ))اًمزسمد((، واًمِمٞمخ اسمـ طمجر ذم همػم 

أو نمغمه، أن متٙمٜمف ُمـ اًمتٛمتع هب٤م سم٤مجلامع ) ))اًمتحٗم٦م((، وقمغم هذا.. ومٞمحرم قمٚمٞمٝم٤م

 زمرفقة مـ نمغم ضموئؾ، همقجى ( أي: اًمنة واًمريم٦ٌم إن يم٤من )ضمتك ايمـظر إلم مو زمقـفام
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عًٝٗا إٔ شيتٓل َٓ٘ إٕ رًبٗا, ٚتٗسب َٓ٘ إذا أزا  ايتُتل بٗا ؼي ساٍ اسبٝض 

 ....................., ........................................................ٚايٓؿاع
 اًمنمح  

( سمام سملم اًمنة واًمريم٦ٌم فمؾقفو أن َتتـع مـف إن ؿمؾبفو، وهترب مـف إن أراد ايمتؿتع هبو

(، أُم٤م اًمتٛمتع سمام هق دون ذًمؽ.. ومٞمجقز، وحيرم قمٚمٞمٝم٤م دم ضمول احلقض وايمـػوس)

 ُمٜمٕمف ُمـ همػم قمذر ذقمل.

ي ذم ))اًمتح٘مٞمؼ(( وقمؼم سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء )سم٤معم٤ٌمذة(، وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًمٜمقو

و))اعمجٛمقع((، وؿمٞمخ اإلؾمالم زيمري٤مء إٟمّم٤مري، واًمِمٞمخ اسمـ طمجر ذم 

))اًمتحٗم٦م((، واًمِمٞمخ اًمرُمكم ذم ))اًمٜمٝم٤مي٦م((، واًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م ذم ))اإلىمٜم٤مع((، 

وقمغم هذا.. حيرم اًمٚمٛمس وًمق سمدون ؿمٝمقة، وجيقز اًمٜمٔمر وًمق سمِمٝمقة، ىم٤مل ؿمٞمخ 

اًمتحريؿ ُمٜمقط سم٤معم٤ٌمذة وًمق سمال ؿمٝمقة، اإلؾمالم ذم ))إؾمٜمك((: ))واعمتجف: أن 

 سمخالف اًمٜمٔمر وًمق سمِمٝمقة، وًمٞمس هق أقمٔمؿ ُمـ شم٘مٌٞمٚمٝم٤م ذم وضمٝمٝم٤م سمِمٝمقة(( اهـ.

أي: أن شم٘مٌٞمٚمٝم٤م أقمٔمؿ ُمـ جمرد اًمٜمٔمر سمِمٝمقة، وُمع ذًمؽ ضم٤مز ًمف، ومٛمـ سم٤مب أومم 

اًمٜمٔمر سمِمٝمقة إمم ُم٤م سملم اًمنة واًمريم٦ٌم، وىم٤مل اًمِمٝم٤مب اًمرُمكم: ))ىمد سح 

يمت٤مب ))اًمٜمٙم٤مح(( سمجقاز ٟمٔمره عم٤م سملم اًمنة واًمريم٦ٌم ًمٚمح٤مئض((  اًمِمٞمخ٤من ذم

  اهـ.

 والحاصل:

 أن اًمذي حيرم سم٤مشمٗم٤مق: اًمقطء واعم٤ٌمذة سمِمٝمقة. .1

 اًمذي جيقز سم٤مشمٗم٤مق: اًمٜمٔمر سمٖمػم ؿمٝمقة. .2

                                                 
 (1/111أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ) (1)

 (.1/111طمقار اًمرُمكم قمغم ذح اًمروض ) (2)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

 اًمذي ومٞمف ظمالف: اعم٤ٌمذة سمال ؿمٝمقة، واًمٜمٔمر سمِمٝمقة. .3

وأُم٤م اؾمتٛمت٤مقمٝم٤م هل سمف.. وم٘مد ؿمدد سمٕمْمٝمؿ ذم آُمر ومحّرم قمـغم اًمـزوج طمتـك 

أن يٚمٛمس زوضمتف سمذيمره ذم يده٤م، وٓ خيٗمك ُم٤م ذم هذا ُمـ شمِمـديد، وظمّمقصـ٤ًم ُمــ 

 اٟمتِم٤مر اًمٗم٤ًمد ذم هذا اًمزُم٤من ويمثرة اخلقف قمغم اًمِم٤ٌمب، وىم٤مل آظمـرون: ُمًـف هـق

سمام سملم هشمف وريمٌتف ذم همػم ُم٤م سملم ههت٤م وريمٌتٝم٤م ضم٤مئز، وعمًٝم٤م هل سمـام سمـلم ههتـ٤م 

ذح ))ًمِمـ٤مـمري ذم اىم٤مل اًمٕماّلُم٦م وريمٌتٝم٤م طمرام، وًمق ذم همػم ُم٤م سملم هشمف وريمٌتف، 

واًمّمقاب، يمام ىم٤مًمف سمٕمض اعمت٠مظمريـ ذم ٟمٔمؿ اًم٘مٞمـ٤مس أن ٟم٘مـقل: يمـؾ )) ((:اًمٞم٤مىمقت

ّٓ ُمـ٤م سمـلم  ،فُم٤م ُمٜمٕمٜم٤مه ُمٜمف ٟمٛمٜمٕمٝم٤م أن شمٚمٛمًف سم ومٞمجقز أن يٚمٛمس سمٌدٟمـف ؾمـ٤مئر سمـدهن٤م، إ

 اهـ.  ((ّههت٤م وريمٌتٝم٤م ، وحيرم قمٚمٞمٝم٤م متٙمٞمٜمف ُمـ عمًف سمام سمٞمٜمٝمام

وهــق: أن اعمٌــ٤مذة  اً ىمــقًٓ آظمــر ((اعمجٛمــقع))واؾمتحًـــ اإلُمــ٤مم اًمٜمــقوي ذم 

 سمِمٝمقة ومٞمام دون اًمٗمرج دمقز ممـ هم٤مًم٥م طم٤مًمف اًمت٘مقى، وٓ دمقز ُمـ همػمه.

اًمٙمريؿ((: ))وجيقز متتـع اًمـزوج سمـام سمـلم هشمـف وريمٌتـف وإن ىم٤مل ذم ))سمنمى 

 يم٤مٟم٧م هل اعمًتٛمتٕم٦م قمٜمد اًمرُمكم(( اهـ.

وٓ أوؾمع ُمـ ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد واًمذي اظمتـ٤مره اإلُمـ٤مم اًمٜمـقوي ظمّمقصـ٤ًم 

ُمع وم٤ًمد اًمزُم٤من واٟمتِم٤مر اعمٖمري٤مت، وهذا اًم٘مقل هق: أن اًمذي حيرم إٟمام هـق اًمـقطء 

إوزاقمل، واإلُم٤مم جم٤مهد، واإلُمـ٤مم إؾمـح٤مق سمــ وم٘مط، وهق يمذًمؽ ُمذه٥م اإلُم٤مم 

 راهقي٦م، واإلُم٤مم أيب صمقر، واإلُم٤مم حمٛمد سمـ الًـ، واإلُم٤مم اًمِمٕمٌل، واإلُم٤مم أيب 

                                                 

 (.164سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   چ  قاٍ تعازي: 

﮻  ﮼    ﮺   ﮹   ﮸  ﮷  ﮶   ﮵    ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ 

﮾  تطًت.. ؾًٗا شيهٝٓ٘ َٚت٢ اْكال ايدّ ٚاغ ,{٢٢٢انبمرة: } چ﮽  

 ,ٚحيسّ عًٝٗا إٔ تهرب عًٝ٘ ؾتكٍٛ ي٘: إْٞ سا٥ض ي٬٦ ٜكسبٗا َٔ ذيو,

نُا حيسّ عًٝٗا إٔ ٫ ربرٙ باسبٝض إذا ناْت سا٥كا   ؾكد ز٣ٚ عٔ 

( (يعٔ اهلل ايػاٜؿ١ ٚاغيػٛؾ١)) زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ أْ٘ قاٍ:

 ............................................... قاٍ ايعًُا٤: ٚايػاٜؿ١ ٖٞ اييت ٫
 اًمنمح  

ــذر، واإلُمــ٤مم داود،  ـــ اعمٜم إؾمــح٤مق اعمــروزي، واإلُمــ٤مم اًمٜمخٕمــل، واإلُمــ٤مم اسم

واإلُم٤مم أصٌغ اعم٤مًمٙمل، واإلُم٤مم اعم٤موردي، واإلُم٤مم اًمروي٤مين، ويمٗمك هب١مٓء ُمـ أهؾ 

ىمقى ُمــ طمٞمـ٨م اًمٕمؿ أؾمقة، ومٙمٞمػ وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم هذا اًم٘مقل: وهق إ

 اًمدًمٞمؾ، يمام ذم ))اًمتح٘مٞمؼ((.

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ ومول سمعولم: ودًمٞمؾ ذًمؽ أي٦م اعم٤ٌمريم٦م )

﮵     ﮴   ﮳   ﮲   ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ 

﮽   ﮾  ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸  ﮷  ومتك اكؼطع ايمدم  ،{٢٢٢انبمرة: } چ﮶ 

 ( يمام سمٞمٜم٧م أي٦م.وانمتسؾً.. همؾفو َتؽقـف مـ ذيمؽ

و رم فمؾقفو أن سمؽذب فمؾقف رأة أن شمٙمقن ص٤مدىم٦م ُمع زوضمٝم٤م، )وجي٥م قمغم اعم

يمئال يؼرهبو، ىمام  رم فمؾقفو أن ٓ (، وهل ًمٞم٧ًم سمح٤مئض: )همتؼقل يمف: إين ضموئض

ختػمه زموحلقض إذا ىموكً ضموئض، همؼد روي فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وآيمف 

صي(، ومول ايمعؾامء: وا  يمغويصي هل ايمتل ٓ وؽمؾؿ أكف ومول: ))يمعـ اهلل ايمغويصي واظمغقِّ
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ِّٛؾ١ ٖٞ اييت ٫ تهٕٛ  ُِ شٚدٗا أْٗا سا٥ض يٝذ٦ٝٗا ؾٝذاَعٗا, ٚاغيػ ًٔ ُتع

 .إْٞ سا٥ض :ٚتكٍٛ ,سا٥كّا ؾتهرب ع٢ً شٚدٗا
 اًمنمح  

سمعؾؿ زوصمفو أهنو ضموئضن يمقجقئفو همقجومعفو، واظمغقصي: هل ايمتل ٓ سمؽقن ضموئضًو 

 (.همتؽذب فمعم زوصمفو، وسمؼقل: إين ضموئض

ع ذم اًمقطء ذم وىم٧م الٞمض ؾمقاء شمٕمٛمد أم ٓ أؾمتح٥م ًمف اًمتّمـدق، وُمـ وىم

)ويًـتح٥م عمــ وطء ذم أول اًمـدم أن :)طمٞم٨م ىمـ٤مل ((سمنمى اًمٙمريؿ))يمام ذيمره ذم 

ظمـره، آيتّمدق سمديٜم٤مر أو ىمدره وًمق قمغم وم٘مػم واطمد، أو سمٜمّمٗمف أو ىمدره عمـ وطء ذم 

ػمة اًمتّمـدق ويمـذا يٜمـدب عمــ ارشمٙمـ٥م يمٌـ ،زوضم٤ًم يم٤من أو همػمه، وهـق ُمــ اًمٙمٌـ٤مئر

 اهـ. (وعمـ ارشمٙم٥م صٖمػمة أن يتّمدق سمٜمّمٗمف( ،سمديٜم٤مر

 :تتمة 

مل يذيمر اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف أٟمف مم٤م حيرم قمغم ال٤مئض أن يٓمٚم٘مٝم٤م 

زوضمٝم٤م طم٤مل الٞمض: ٕن ذًمؽ مم٤م حيرم قمغم اًمرضم٤مل ٓ قمغم اًمٜم٤ًمء، ومٞمحرم قمغم 

ُمٕمٝم٤م ومٞمف ُمع اٟمٕم٘م٤مد اًمزوج ـمالق زوضمتف وهل طم٤مئض، ويمذا ـمالىمٝم٤م ذم ـمٝمر ضم٤م

اًمٓمالق ذم ال٤مًمتلم، وهق اعمًٛمك قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مًمٓمالق اًمٌدقمل، وم٤مًمٓمالق اًمٌدقمل 

هق: أن يٓمٚم٘مٝم٤م وىم٧م الٞمض، أو ذم ـمٝمر ضم٤مُمٕمٝم٤م ومٞمف، وُمع ذًمؽ ي٘مع اًمٓمالق وي٘مع 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ اإلصمؿ قمٚمٞمف: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ر سمٓمقل اًمٕمدة، ومٚمق ـمٚم٘مٝم٤م وهل ، وقمٚم٦م اًمتحريؿ هٜم٤م: أن اعمرأة شمتي{١انطالق: }

طم٤مئض.. وم٢من طمٞمْمٝم٤م هذا ٓ حي٥ًم ُمـ اًمٕمدة، وٓ اًمٓمٝمر اًمذي يٚمٞمف، وم٢من 

 طم٤مو٧م سمٕمد ذًمؽ صمؿ ـمٝمرت.. طم٥ًم هذا اًمٓمٝمر ُمـ اًمٕمدة، ومٞمٌ٘مك هل٤م ـمٝمران، 

                                                 

 (.164سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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......................................................................................... 
 حاًمنم  

وًمق ـمٚم٘مٝم٤م ذم ـمٝمر ضم٤مُمٕمٝم٤م ومٞمف.. ومٚمـ حي٥ًم هذا اًمٓمٝمر، وحي٥ًم اًمٓمٝمر اًمذي 

يٚمٞمف، أُم٤م ًمق ـمٚم٘مٝم٤م ًمٗمل ـمٝمر مل جي٤مُمٕمٝم٤م ومٞمف وهق اًمٓمالق اًمًٜمل.. وم٢من هذا اًمٓمٝمر 

 ؾمٞمح٥ًم أول إـمٝم٤مر.

 : فائدة 

ّٓ ذم ؾمٌع صقر  وهل: ،حيرم قمغم اًمزوج أن يٓمٚمؼ زوضمتف وهل طم٤مئض إ

أو قمٜمـده،  ،أو ُمـع آظمـره ،ذم آظمـر ضمـزء ُمــ طمٞمْمـؽأٟم٧م ـم٤مًمؼ  :إذا ىم٤مل ـ1

ٓؾمتٕم٘م٤مب ذًمؽ اًمٓمـالق  :ُم٤م ًمق شمؿ ًمٗمظ اًمٓمالق ذم آظمر الٞمض وُمثؾ ذًمؽ

 اًمنموع ذم اًمٕمدة.

سمخـالف اعمتـقرم قمٜمٝمـ٤م  ،م اًمٕمـدةدًمٕمـ :أن شمٙمقن اعمٓمٚم٘م٦م همـػم ُمـدظمقل هبـ٤م ـ2

ــدة ــ٤م اًمٕم ــ٤م ومتجــ٥م قمٚمٞمٝم ــدظمقل هب ــؾ اًم ــ٤م ىمٌ ــدهت٤م سم٤مٕؿمــٝمر ٓ  :زوضمٝم ٕن قم

 سم٤ملٞمض.

ٕن  :ٓؾمـتٕم٘م٤مب ذًمـؽ اًمٓمـالق اًمنمـوع ذم اًمٕمـدة :قن طم٤مُماًل ُمٜمفأن شمٙم ـ3

 قمدهت٤م سم٤ملٛمؾ.

سمخالومـف  ،ٕٟمف يدل قمغم طم٤مضمتٝم٤م ًمٚمٓمـالق :أن يٙمقن اًمٓمالق سمٕمقض ُمٜمٝم٤م ـ4

ٕٟمـف ٓ يـدل قمـغم  :وم٢مٟمـف حيـرم ،أو سمٕمـقض ُمــ همػمهـ٤م ،إن يم٤من سمٖمػم قمـقض

 طم٤مضمتٝم٤م ًمٚمٓمالق.

ق ذم طم٤مل الٞمض أن يٙمقن اًمٓمالق ذم إيالء سمنمط يمقٟمف سمٛمٓم٤مًمٌتٝم٤م اًمٓمال ـ5

 ٕن طم٤مضمتٝم٤م إمم  :ُمتٜمع ُمٜمف٤مسمٕمد ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سم٤مًمقطء ُمـ اًمزوج ذم طم٤مل اًمٓمٝمر وم

                                                 

 .(32)اٟمٔمر: يم٤مؿمٗم٦م اًمًج٤م  (1)
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 مَه تيبُٔ

إذا ناْت اغيسأ٠ راٖس٠ َٔ اسبٝض ٚايٓؿاع, ثِ رسأ عًٝٗا أسدُٖا بعد 

 .. خٍٛ ٚقت ايؿ٠٬ ٚقد َك٢ َٔ ايٛقت شَٔ ضيهٓٗا ؾعٌ تًو ايؿ٠٬ ؾٝ٘
 اًمنمح  

 اًمٓمالق ؿمديدة.

ل٤مضمتٝمـ٤م اًمِمـديدة  :ا ـمٚم٘مٝم٤م الٙمؿ ذم ؿم٘م٤مق وىمع سمٞمٜمٝم٤م وسملم زوضمٝم٤مُم٤م إذ ـ6

 إًمٞمف.

ومٕمٚمؿ اًمزوج ذًمؽ  ة،ُم٤م ًمق ىم٤مل اًمًٞمد ُٕمتف: إن ـمٚم٘مؽ زوضمؽ وم٠مٟم٧م طمر ـ7

وقمٚمؿ قمـدم رضمـقع اًمًـٞمد ومٓمٚم٘مٝمـ٤م، أو ؾمـ٠مًم٧م إُمـ٦م  ،اًمتٕمٚمٞمؼ وىم٧م الٞمض

ومـال حيـرم ـمالىمٝمـ٤م  ،اًمًٞمد ذًمؽ أي ؾم٠مًمتف أن يٕمت٘مٝم٤م ًمق ـمٚم٘مٝم٤م زوضمٝم٤م ومقاومـؼ

وىمد ٓ يًٛمح اًمًٞمد  ،إذ دواُمف أض هب٤م ُمـ ـمقل اًمٕمدة ،ٚمخالص ُمـ اًمرقًم

 سم٤مًمٕمتؼ سمٕمد ذًمؽ أو يٛمقت ومٞمدوم أهه٤م. 

وجي٥م قمغم ال٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء سمٕمد اًمٓمٝمر ىمْم٤مء اًمّمقم دون اًمّمالة: لدي٨م 

 أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ))
ِ
َٓ ُٟم١ْمَُمُر سمَِ٘مَْم٤مء ْقِم َو  اًمّم 

ِ
ُٟم١ْمَُمُر سمَِ٘مَْم٤مء

اَلةِ اًم  (( أظمرضمف ُمًٚمؿ.ّم 

 

 مَه تيبُٔ

 :مسألة طرؤ المانع 

( إذا ىموكً اظمرأة ؿموهرة مـ احلقض أو ايمـػوس، شمؿ ؿمرأ فمؾقفو أضمدَهو)

زمعد دطمقل وُمثٚمٝم٤م يمؾ ُمـ ـمرأ قمٚمٞمف ُم٤مٟمع يٛمٜمٕمف قمـ اًمّمالة، ويم٤من ـمرؤ ذًمؽ )

(، أي: وومً ايمصالة، وومد مه مـ ايمقومً زمـ يؿؽـفو همعؾ سمؾؽ ايمصالة همقف

 ـ يًع ومٕمؾ اًمٗمرض وم٘مط ذم طمؼ اًمًٚمٞمؿ اًم٘م٤مدر قمغم شم٘مديؿ اًمٓمٝمر ىمٌؾ ُم٣م زُم
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ؾايٛادب عًٝٗا إذا رٗست َٔ سٝكٗا أٚ ْؿاضٗا إٔ تككٞ تًو  ا..ٚمل تؿًٗ

ٖٚرا ٜط٢ُ , ايؿ٠٬  ٭ْٗا قد ٚدبت عًٝٗا ٚ شيهٓت َٔ ؾعًٗا ٚمل تؿعًٗا

 .اغياْل (( ٩))رس
 اًمنمح  

اًمٓمٝمر ىمٌؾ اًمقىم٧م يمٛمـ يم٤من دظمقل اًمقىم٧م  دظمقل اًمقىم٧م، أُم٤م ُمـ مل يٛمٙمٜمف شم٘مديؿ

ذم طم٘مف ذط ُمـ ذوط اًمٓمٝم٤مرة يم٤معمًتح٤مو٦م، واعمتٞمٛمؿ، وؾمٚمس اًمٌقل.. ومٝم١مٓء 

 يِمؽمط ذم طم٘مٝمؿ ان يٛميض وىم٧م يًع شم٠مدي٦م اًمٗمرض واًمٓمٝمر يمذًمؽ.

ول سمصؾفو.. همويمقاصمى فمؾقفو إذا ؿمفرت مــ ضمقضـفو وم٢مذا ُم٣م هذا اًمقىم٧م )

( هـل اًمّمـالة ٕهنـو( وم٘مـط: )ؼيضـ سمؾـؽ ايمصـالةأن سم(، أي: زال اعمـ٤مٟمع )أو كػوؽمفو

َتؽــً مــ ( ىمـد )و( ىمٌـؾ طمٞمْمـٝم٤م أو ٟمٗم٤مؾمـٝم٤م، )ومد وصمبـً فمؾقفـواًمقطمٞمدة اًمتل )

(، وؾمقاء يم٤من شمريمٝم٤م ًمتٚمؽ اًمّمالة ًمٕمذر همعؾفو ول سمػعؾفو، وهذا يسؿك: ؿمرؤ اظموكع

، وىمـد أو ًمٖمػم قمذر: إذا ٓ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ٌمدرة سم٤مًمّمالة أصاًل، إٟمام شمًــ هلـ٤م اعمٌـ٤مدرة

يٜمدب ))))يٜمدب هل٤م شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ أول اًمقىم٧م، ىم٤مل ذم ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ((: 

شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ أول وىمتٝم٤م ذم ؾمٌع وقمنمـيـ صـقرة: اًمّمـٌل قمٚمـؿ سمٚمقهمـف أصمٜمـ٤مء 

اًمقىم٧م سم٤مًمًـ، وعمـ همٚمٌف اًمٜمقم ُمع ؾمٕم٦م اًمقىم٧م، وُمـ رضم٤م زوال قمذره ىمٌؾ ومـقات 

، وًمٚمخــروج ُمـــ آٟم٘مٓمــ٤مع ءرضمــ٤ماجلٛمٕمــ٦م، وُمـــ شمــٞم٘مـ اجلامقمــ٦م، وًمــدائؿ الــدث 

وُمــ ، إُمٙمٜم٦م اًمتل شمٙمره ومٞمٝمـ٤م اًمّمـالة، وعمــ قمٜمـده وـٞمػ طمتـك يٓمٕمٛمـف وي١مويـف

شمٕمٞمٜم٧م قمٚمٞمف ؿمٝم٤مدة طمتك ي١مدهي٤م، وقمٜمد اًمٖمْم٥م واًمٖمٞمظ طمتـك يـزول، وُمــ يـ١مٟمس 

ُمريْم٤ًم يًتقطمش سمٗمراىمف، وظم٤مئػ قمغم ُمٕمّمقم، وُمِمتٖمؾ سمذسمح هبٞمٛم٦م ُمنموم٦م قمـغم 

واعمٖمــرب  ،طمٞمــ٦م، وًمِمــدة الــر، وًمٚمرُمــل فمٝمــراً اهلــالك أو إـمٕم٤مُمٝمــ٤م، أو ىمتــؾ ٟمحــق 

 أو   اًمًؽمة آظمره، أو  اعم٤مء   اًمٓمٕم٤مم، وشمٞم٘مـ  وًمتقىم٤من الدث،   وُمداومٕم٦م سمٛمزدًمٗم٦م، 
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أٚ ْؿطا٤ ٚاْكال ايدّ قبٌ خسٚز ٚقت ؾ٠٬ َٔ ايؿًٛات  ٚإذا ناْت سا٥كّا

 ............................................................. اشبُظ ٚيٛ بكدز سبـي١
 اًمنمح  

ٜمحق همريؼ أو ص٤مئؾ قمغم ٟمٗمـس أو سماًم٘مدرة قمغم اًم٘مٞم٤مم، وًمٚمٖمٞمؿ إمم اًمٞم٘ملم، واؿمتٖم٤مًمف 

ُم٤مل ودمٝمٞمز ُمٞم٧م اهـ يمردي وش ق. وىمقًمف: وُمـ شمٞم٘مـ اجلامقم٦م ىم٤مل ذم اًمٗمـتح: وإن 

 ُمــ٤م مل يْمــؼ اًمقىمــ٧م، واعمــراد سمــ٤مًمتٞم٘مـ اًمقصمــقق سمحّمــقهل٤م سمحٞمــ٨م ٓ ػمومحــش اًمتــ٠مظم

اًمتــ٠مظمػم إٓ إذا مل يٗمحــش قمرومــ٤ًم اهـــ. وىمــ٤مل ذم  فمٜمٝمــ٤م ٓ يٜمــدبخيتٚمــػ قمــ٤مدة، ومٗمــل 

 اهـ. ((اإلُمداد: وحيتٛمؾ أن يْمٌط اًمٗمحش سمٜمّمػ اًمقىم٧م

يًـ اًمت٠مظمػم أيْم٤ًم عمـ شمٞم٘مـ وضمقد اعم٤مء، أو )): ((سمنمى اًمٙمريؿ))ىم٤مل ذم و

ًمزي٤مدة ومْمؾ اًمّمالة ُمٕمٝم٤م، وعمـ شمٞم٘مـ اجلامقم٦م آظمره سمحٞم٨م  :اًمًؽمة آظمر اًمقىم٧م

وٌٓمف  يًٕمٝم٤م ًمذًمؽ، ويمذا ًمق فمٜمٝم٤م ومل يٗمحش اًمت٠مظمػم قمروم٤ًم، وحيتٛمؾ ٤ميٌ٘مك ُمٜمف ُم

  اهـ. ((سمٜمّمػ اًمقىم٧م، وظمرج سم٤مًمٔمـ اًمِمؽ ومال يٜمدب ًمف اًمت٠مظمػم ُمٓمٚم٘م٤مً 

وجي٥م قمغم اًمِمخص إذا دظمؾ وىم٧م اًمّمالة إُّم٤م ومٕمٚمٝم٤م أو اًمٕمزم قمغم ومٕمٚمٝمـ٤م ذم 

.. قمَم وإن ومٕمٚمٝم٤م ذم اًمقىم٧م. ّٓ  اًمقىم٧م، و إ

 :مسألة زوال المانع 

( وُمثٚمٝم٤م يمؾ ُمـ ىم٤مم سمف ُم٤مٟمع ُمـ اًمّمالة ضموئضًو أو كػسوء( اعمرأة )وإذا ىموكً)

( ومبؾ طمـروج وومـً صـالة مــ ايمصـؾقات اخلؿـس( أي: زال اعم٤مٟمع )واكؼطع ايمدم)

( أي ـمٝمرت وزال ُم٤مٟمٕمٝم٤م ىمٌؾ ظمروج وىم٧م هـذه اًمّمـالة ويمق زمؼدر حلظفاعمٙمتقسم٦م )

 ًمّمالة سمٚمحٔم٦م وم٘مط، طمٞم٨م اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م زواهل٤م، وًمق يم٤من ذًمؽ ىمٌؾ ظمروج وىم٧م ا

                                                 
 (2/44سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)

 (.177سمنمى اًمٙمريؿ ) (2)
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ؾايٛادب عًٝٗا اغيبا ز٠ بؿعٌ تًو ايؿ٠٬ إٕ نإ ايٛقت َتطعا, ٚإ٫ ؾٝذب 

عًٝٗا قكا٤ تًو ايؿ٠٬ اييت اْكال ايدّ ٚقد بكٞ َٔ ٚقتٗا ست٢ قدز 

تهبري٠ ا٫سساّ. ٚنُا جيب قكا٤ تًو ايؿ٠٬ جيب قكا٤ ايؿ٠٬ اييت 

 ............................. غيػسبخري نايـيٗس ٚاإٔ ناْت دبُل َعٗا تإ قبًٗا
 اًمنمح  

ــف..  ٓ يِمــؽمط أن يٌ٘مــك ُمـــ اًمقىمــ٧م ُمــ٤م يًــع اًمّمــالة: سمــؾ يٙمٗمــل وًمــق لٔمــف ُمٜم

ىمـون  إن( اًمتـل زال اعمـ٤مٟمع ذم وىمتٝمـ٤م )همويمقاصمى فمؾقفو اظمبودرة زمػعـؾ سمؾـؽ ايمصـالة)

ُمتًٕم٤م ( أي: وإن مل يٙمـ ذم اًمقىم٧م وإٓ( ًمٗمٕمٚمٝم٤م ُمع اًمٓمٝم٤مرة ىمٌٚمٝم٤م، )ايمقومً متسعوً 

همقجى فمؾقفو ومضوء سمؾؽ ايمصالة ايمتـل اكؼطـع ايمـدم وومـد ًمٚمٓمٝم٤مرة وومٕمؾ اًمّمالة.. )

زمؼل مـ وومتفو ضمتك ومدر سمؽبغمة اإلضمرام، وىمام جيى ومضوء سمؾؽ ايمصالة جيى ومضوء 

(، وىمد يٗمٝمؿ ُمـ يمالم اعمّمٜمػ رمحف اهلل أن ُم٠ًمًم٦م ىمْم٤مء اًمّمـالة ايمصالة ايمتل ومبؾفو

، أُمـ٤م ًمـق اًمّمالة اًمتل وىمع آٟم٘مٓمـ٤مع ًمٚمـدم ومٞمٝمـ٤ماًمتل ىمٌٚمٝم٤م إٟمام يٙمقن ذم طم٤مًم٦م ىمْم٤مء 

، وؾمٕمٝم٤م اًمقىم٧م وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٝم٤م ومٕمٚمف هق اًمٗمرض اًمتل وىمع آٟم٘مٓم٤مع ذم وىمتف وم٘مـط

وًمٞمس ذًمؽ ُمراده: سمؾ ُمراده أن هذه اًمّمالة اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م آٟم٘مٓم٤مع دم٥م ُمع اًمتل 

 يًـع ٓأو  أو يًٕمٝم٤م سمٛمٗمرده٤م، ىمٌٚمٝم٤م ؾمقاء يم٤من اًمقىم٧م يًع ًمٗمٕمٚمٝم٤م ُمع اًمتل ىمٌٚمٝم٤م،

ومٗمل مجٞمع ال٤مٓت دم٥م اًمّمالة اًمتل طمّمؾ ومٞمٝم٤م آٟم٘مٓم٤مع ُمع اًمتـل ، واطمدة ُمٜمٝمـ

ويمؾ ذًمؽ سمنمـملم اصمٜملم، ومال جيـ٥م ىمْمـ٤مء اًمّمـالة اًمتـل ىمٌٚمٝمـ٤م إٓ إن شمـقومر ىمٌٚمٝم٤م، 

 اًمنمـم٤من: 

( ذم اًمًـٗمر  ؿع معفـو سمـلطمغماً ( شمٚمؽ اًمّمالة اًمتل ىمٌٚمٝم٤م )إن ىموكً: )إول

ُمـع اًمٕمِمـ٤مء، ومٚمـق ـمٝمـرت ذم وىمـ٧م اًمٕمٍمـ..  (واظمغـرب( ُمع اًمٕمٍمـ، )ىمويمظفر)

 وىم٧م اًمٕمِم٤مء..   إن ـمٝمرت ذم  ذم اًمًٗمر، ويمذا  دمٛمع ُمٕمٝم٤م صٚمتٝم٤م ُمع اًمٔمٝمر: ًمٜمٝم٤م 
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ؾ٬ جيب  ..قبًٗا ٫ دبُل َعٗا نايؿذس ٚايعؿس ٕ ناْت ايؿ٠٬ اييتإؾ

 .ٜط٢ُ ))شٚاٍ اغياْل((ٖرا ٚ ,قكا٩ٖا, بٌ جيب قكا٤ ذات ايٛقت ؾكؽي
 اًمنمح  

همـنن ىموكـً ايمصـالة ايمتـل ومبؾفـو ٓ ع اعمٖمرب: ٕهن٤م دمٛمع ُمٕمٝم٤م ذم اًمًٗمر، )صٚمتٝم٤م ُم

( ًمـق ـمٝمـرت ذم وايمعٌمـ( أي: ًمـق ـمٝمـرت ذم وىمـ٧م اًمٔمٝمـر، ) ؿع معفو ىمـويمػجر

( زمـؾ جيـى ومضـوء ذات ايمقومـً همؼـط( ُمٕمٝمـ٤م: )همال جيـى ومضـوؤهووىم٧م اعمٖمرب.. )

 .(زوال اظموكع: وهذا يسؿكوهل اًمتل ـمٝمرت ومٞمٝم٤م، )

وط اًمتـل هبـ٤م شم٘ميضـ اًمٗمـرض اًمـذي ىمٌٚمـف: سم٘مـ٤مء اًمًـالُم٦م ُمــ : ُمـ اًمنمايمثوين

اعمقاٟمع ىمدر اًمٗمرولم، ويمذا اًمٓمٝم٤مرة ذم طمؼ ُمـ مل يٛمٙمٜمف شم٘مديٛمٝم٤م يمٛمـ يم٤من دظمقل 

اًمقىم٧م ذـم٤م ًمٓمٝم٤مرشمف يمٛمًتح٤مو٦م وؾمٚمس وُمتـٞمٛمؿ، ومٚمـق زال اعمـ٤مٟمع ىمٌـؾ ظمـروج 

٤مٟمع اًمقىم٧م، صمؿ ُم٣م زُمـ ٓ يًع ومٕمؾ اًمٗمرولم واًمٓمٝم٤مرة ذم همػم اًمًٚمٞمؿ، ومٕمـ٤مد اعمـ

ُمرة أظمرى ؾمقاء ٟمٗمس اعم٤مٟمع أو ُم٤مٟمع او آظمر، يم٠من ضمٜم٧م أو أهمٛمل قمٚمٞمٝمـ٤م.. مل دمـ٥م 

قمٚمٞمٝم٤م إٓ ص٤مطم٦ٌم اًمقىم٧م إن يم٤من اًمقىمـ٧م اًمـذي ُم٣مـ يًـٕمٝم٤م يمـذًمؽ، أُمـ٤م إن يمـ٤من 

اًمقىم٧م اًمذي ظمال ُمـ اعم٤مٟمع ٓ يًع واطمدة ُمٜمٝمام، أو يًٕمٝم٤م وٓ يًع ـم٤مهرة ذم طمؼ 

 طمدة ُمٜمٝمام.همػم اًمًٚمٞمؿ، صمؿ قم٤مد اعم٤مٟمع.. ومال دم٥م وا

 :مسألة 
ــف قمــغم  ــ٤ًم وأضمزأشم ــف اًمّمــٌٞم٦م وهــق يّمــكم.. أمتٝمــ٤م وضمقسم ــق سمٚمــغ اًمّمــٌل وُمثٚم ًم

اًمّمحٞمح، وهذا إذا سمٚمغ سم٤مًمًـ ٓ سم٤مٓطمتالم، وإٓ.. طمرم إمت٤مُمٝمـ٤م، وُمــ سمٚمـغ سمٕمـد 

ومٕمٚمٝم٤م مل دم٥م قمٚمٞمف إقم٤مدهت٤م وإن سم٘مل اًمقىم٧م، وًمٙمـ يًـ ظمروضم٤ًم ُمـ اخلـالف، يمـام 

  ذم اعمٖمٜمل.

قمغم صٌل وٓ صٌٞم٦م عم٤م وم٤مهتام ذم اًمّم٤ٌم: ًمٕمدم شمٙمٚمٞمٗمٝمام، ويًـ هلام  وٓ جي٥م اًم٘مْم٤مء

  ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مهتام وًمق ىمٌؾ اًمتٛمٞمٞمز قمغم ظمالف ومٞمف.

                                                 
 .(1/141)، وذح اعمحكم قمغم اعمٜمٝم٤مج (1/185)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)

 .(168) اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ (2)
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 الباب الجالح

  يف الصالٗ ّما ٓتعلل بَا

ٜ        ايؿ٠٬  ٔ سيٓصيد١  ٖٞ ايدسنٔ ايجداْٞ َدٔ أزندإ اإلضد٬ّ, ٖٚدٞ َدٔ ايدد

 قداٍ تعدازي:   ايسأع َٔ ازبطد   ؾُٔ ٫ ؾ٠٬ ي٘ ٫  ٜدٔ يد٘ نُدا ؼي اسبددٜح.    

 ,{34٢ايمبؼـــــرة: } چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ 

ًَددد٢    ٖٔ اهلل َع ُٗ َٛإت َنَتدددَب ًَ ُِدددُظ َؾددد ٚقددداٍ زضدددٍٛ اهلل ؾددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚضدددًِ: ))َخ

ًَدد١ٕ((   ِٝ ََٚي  ّٕ ِٛ َٜدد ٘ , اِئعَبددأ  ٔؾددٞ  ٚتعددازي عًدد٢ ْبٝٓددا ضبُددد   ٚقددد ؾسقددٗا اهلل ضددبشاْ

 .......................................................... ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ
 اًمنمح  

 

 الباب الجالح

 يف الصالٗ ّما ٓتعلل بَا

 ( ًمٖم٦م: اًمدقم٤مء سمخػم، وىمٞمؾ: ُمٓمٚمؼ اًمدقم٤مء.ايمصالة)

هم٤مًم٤ًٌم، وىم٤مًمقا هم٤مًم٤ًٌم: وذقم٤ًم: أىمقال وأومٕم٤مل ُمٗمتتح٦م سم٤مًمتٙمٌػم وخمتتٛم٦م سم٤مًمتًٚمٞمؿ 

ٕن هٜم٤مك صالة أىمقال سمال أومٕم٤مل وهل صالة اعمّمٚمقب ، وأومٕم٤مل سمـال أىمـقال وهـل 

 صالة إظمرس ، وصالة ٓ أىمقال وٓ أومٕم٤مل وهل صالة إظمرس اعمّمٚمقب.

وهل مـ ايمديـ ( يمام شم٘مدم أو اًمنمح، )هل ايمرىمـ ايمثوين مـ أرىمون اإلؽمالمو)

( اًمذي صالة يمف.. ٓ ديـ يمف ىمام دم احلديٌزمؿـزيمي ايمرأس مـ اجلسد، همؿـ ٓ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ومول سمعولأظمرضمف اًمٓمؼماين قمـ اسمـ قمٛمر، )

وومول رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ:  ،{34٢ايمبؼرة: } چٻ  پ  پ   پ  

َـّ اهلل فَمعَم ايْمِعَبوِد دِم َيْقٍم َويَمْقَؾٍي(( (أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ،  ))مَخُْس َصَؾَقاٍت ىَمَتَبُف

 ( ُمـ همػم وومد همرضفو اهلل ؽمبحوكف وسمعولم فمعم كبقـو حمؿد صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ)
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ٚع٢ً أَت٘ يًٝ٘ اإلضسا٤ ٚاغيعدساز, ٚناْدت عيطدري ؾس ٖدا اهلل إزي عيدظ ٚهلدا       

 .أدس اشبُطري
 اًمنمح  

يمقؾي اإلرساء واظمعراج، ( سمقاؾمٓمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ )وفمعم أمتفواؾمٓم٦م، )

( سمؼميم٦م ؾمٞمدٟم٤م شمؿ ردهو اهلل إلم مخس( أول ُم٤م ومرو٧م، ) صالةوىموكً مخسكم

(، ومٗمل وهلو أصمر اخلؿسكمُمقؾمك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وقمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة وأزيمك اًمًالم، )

الدي٨م اًمٓمقيؾ ذم اًمّمحٞمحلم ذم ىمّم٦م اإلهاء واعمٕمراج وومٞمف: ))صُمؿ  وُمِرَو٧ْم قَمكَم  

لَم َصاَلًة يُمؾ  َيْقٍم، وَمرَ  ًِ
َٚمَقاُت مَخْ ضَمْٕم٧ُم، وَمَٛمَرْرُت قَمغَم ُُمقؾَمك، وَمَ٘م٤مَل: سماَِم ُأُِمْرَت؟ اًمّم 

لَم َصاَلًة يُمؾ   ًِ
َتٓمِٞمُع مَخْ ًْ َٓ شَم َتَؽ  لَم َصاَلًة يُمؾ  َيْقٍم، ىَم٤مَل: إِن  ُأُم 

ًِ ىَم٤مَل: ُأُِمْرُت سمَِخْٛم

ائِ  ٌَْٚمَؽ، َوقَم٤مجَل٧ُْم سَمٜمِل إِْهَ سْم٧ُم اًمٜم ٤مَس ىَم ٞمَؾ َأؿَمد  اعْمَُٕم٤مجَل٦َِم، َيْقٍم، َوإيِنِّ َواهلل ىَمْد ضَمر 

تَِؽ، وَمَرضَمْٕم٧ُم، وَمَقَوَع قَمٜمِّل قَمنْم  ُُم 
ِٕ ، وَمَرضَمْٕم٧ُم اً وَم٤مْرضِمْع إمَِم َرسمَِّؽ، وَم٤مؾْم٠َمًْمُف اًمت ْخِٗمٞمَػ 

، وَمَرضَمْٕم٧ُم إمَِم ُُمقؾَمك، وَمَ٘م٤مَل اً إمَِم ُُمقؾَمك، وَمَ٘م٤مَل ُِمْثَٚمُف، وَمَرضَمْٕم٧ُم وَمَقَوَع قَمٜمِّل قَمنْم 

، وَمَرضَمْٕم٧ُم إمَِم ُُمقؾَمك، وَمَ٘م٤مَل ُِمْثَٚمُف، وَمَرضَمْٕم٧ُم، اً ْٕم٧ُم، وَمَقَوَع قَمٜمِّل قَمنْم ُِمْثَٚمُف، وَمَرضَم 

وَم٠ُمُِمْرُت سمَِٕمنْمِ َصَٚمَقاٍت يُمؾ  َيْقٍم، وَمَرضَمْٕم٧ُم، وَمَ٘م٤مَل ُِمْثَٚمُف، وَمَرضَمْٕم٧ُم، وَم٠ُمُِمْرُت سمَِخْٛمِس 

ُأُِمْرَت؟ ىُمْٚم٧ُم: ُأُِمْرُت سمَِخْٛمِس َصَٚمَقاٍت يُمؾ  َيْقٍم، وَمَرضَمْٕم٧ُم إمَِم ُُمقؾَمك، وَمَ٘م٤مَل: سمَِؿ 

َتٓمِٞمُع مَخَْس َصَٚمَقاٍت يُمؾ  َيْقٍم، َوإيِنِّ ىَمْد  ًْ َٓ شَم َتَؽ  َصَٚمَقاٍت يُمؾ  َيْقٍم، ىَم٤مَل: إِن  ُأُم 

اِئٞمَؾ َأؿَمد  اعْمَُٕم٤مجَل٦َِم، وَم٤مْرضِمْع إمَِم َرسمَِّؽ، وَم٤م ٌَْٚمَؽ، َوقَم٤مجَل٧ُْم سَمٜمِل إِْهَ سْم٧ُم اًمٜم ٤مَس ىَم ؾْم٠َمًْمُف ضَمر 

تَِؽ، ىَم٤مَل: ؾَم٠َمًْم٧ُم َريبِّ طَمت ك اؾْمَتْحَٞمْٞم٧ُم، َوًَمِٙمٜمِّل َأْرَى َوُأؾَمٚمُِّؿ، ىَم٤مَل:  ُُم 
ِٕ اًمت ْخِٗمٞمَػ 

٤ٌَمِدي((. ـْ قِم ْٗم٧ُم قَم  وَمَٚمام  ضَم٤مَوْزُت.. َٟم٤مَدى ُُمٜم٤َمٍد: َأُْمَْمْٞم٧ُم وَمِريَْمتِل، َوظَمٗم 

ف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ وهذه اًمّمٚمقات مل دمٛمع إٓ ًمٚمٜمٌل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞم

 إُمؿ اًم٤ًمسمؼ، وم٘مد  وُمرىم٧م سملم  ًمف وُٕمتف، وىمد  وُٕم٦م: شمٕمٔمٞماًم ًمف، وًمٙمثرة إضمقر
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 .ٚدبب ايؿ٠٬ ع٢ً اغيط١ًُ ايبايػ١ ايعاق١ً, ايااٖس٠ َٔ اسبٝض ٚايٓؿاع

 أّقات الصالٗ

 .. ٜدخٌ ٚقت ايـيٗس إذا شايت ايػُظ عٔ ٚضؽي ايطُا٤ إزي د١ٗ ايػسب
 اًمنمح  

الة اًمّمٌح قمغم ؾمّٞمدٟم٤م آدم ، وصالة اًمٔمٝمر قمغم ؾمّٞمدٟم٤م داود ، وصالة ومرو٧م ص

اًمٕمٍم قمغم ؾمّٞمدٟم٤م ؾمٚمٞمامن ، وصالة اعمٖمرب قمغم ؾمّٞمدٟم٤م يٕم٘مقب ، وصالة اًمٕمِم٤مء 

 ، يمام شم٘مدم ذًمؽ ذم أريم٤من اإلؾمالم.قمغم ؾمّٞمدٟم٤م يقٟمس

ايمبويمغي ايمعوومؾي ايمطوهرة مـ ( اعمٙمٚمٗم٦م، وهل: )و ى ايمصالة فمعم اظمسؾؿي)

(، أُم٤م ال٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء.. ومال دم٥م قمٚمٞمٝمام اًمّمالة: سمؾ حترم ُمٜمٝمام وايمـػوساحلقض 

 .يمام شم٘مدم ٠مصمامن قمغم ومٕمٚمٝم٤م: ٕن اًمتٚمٌس سمٕم٤ٌمدة وم٤مؾمدة طمرامشمو

 أّقات الصالٗ

واًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٦م مخس صٚمقات يمام ذيمرٟم٤م، وهل اًمٔمٝمر، واًمٕمٍم، 

ومٞمام قمداه واعمٖمرب، واًمٕمِم٤مء، واًمّمٌح، وًمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمـ وىم٧م ُمٕملم ٓ شمّمح 

إٓ ًمٕمذر أو ضورة يمام ؾمٞمٔمٝمر ًمٜم٤م ىمري٤ًٌم، ومت٘مديؿ اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م أو شم٠مظمػمه٤م ُمـ 

اًمٙم٤ٌمئر: ٕن اًمِم٤مرع ىمد وىّم٧م هل٤م اوىم٤مشم٤ًم خمّمقص٦م، ومال جيقز اًمت٘مدم وٓ اًمت٠مظمر 

 قمٜمٝم٤م إٓ ًمٕمذر أو ضورة، وًمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمـ وىم٧م يمكم ووىم٧م ضمزئل.

س مــ وؽمـط ايمسـامء إلم صمفـي يدطمؾ وومً صـالة ايمظفـر إذا زايمـً ايمرـؿو)

(، وهـذا هـق وىمتٝمـ٤م اًمٙمـكم ويتجـزأ إمم ؾمـّت٦م أوىمـ٤مت: وىمـ٧م ومْمـٞمٚم٦م: أوًمـف ، ايمغرب

ووىم٧م ضمقاز: إمم ُم٤م يًع يمٚمٝم٤م، وهق أيْمـ٤ًم وىمـ٧م آظمتٞمـ٤مر، وهـق اًمقىمـ٧م اًمث٤مًمـ٨م 

ًمٚمٔمٝمر ، ووىم٧م طمرُم٦م: وهق اًمذي ٓ يًٕمٝم٤م يمٚمٝمـ٤م سمـ٠مظمػ ممٙمــ ُمــ ومٕمـؾ ٟمٗمًـف ، 

 ا زال اعم٤مٟمع واًم٤ٌمىمل ُمـ اًمقىم٧م ىمدر شمٙمٌػمة يمام ووىم٧م ضورة: وهق آظمر اًمقىم٧م إذ
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ٚخيسز ٚقتٗا إذا ؾاز ؿيٌ ايػ٤ٞ َجً٘ غري ؿيٌ ا٫ضتٛا٤, ٚؿيٌ ا٫ضتٛا٤ ٖٛ 

 ................... ايـيٌ اغيٛدٛ  عٓد ايصٚاٍ, خيتًـ باخت٬ف ا٭شَإ ٚايبًدإ
 اًمنمح  

 ع شم٠مظمػم.شم٘مدم الدي٨م قمـ ذًمؽ، ووىم٧م قمذر: وهق وىم٧م اًمٕمٍم عمـ جيٛمع مج

وؾمٛمّٞم٧م سم٤مًمٔمٝمر: ٕهّن٤م فم٤مهرة وؾمط اًمٜمٝم٤مر، وىمٞمؾ: ٕهّن٤م شمٗمٕمؾ ذم وىم٧م  

اًمٔمٝمػمة أي ؿمدة الر ، وىمٞمؾ: ٕهّن٤م أول صالة فمٝمرت ذم اإلؾمالم ، أُّم٤م أول صالة 

مل يّمٚمٝم٤م: ّٕٟمف مل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿومرو٧م ومٝمل صالة اًمّمٌح وًمٙمـ اًمٜمٌل  

 يٕمرف يمٞمٗمٞمتٝم٤م.

(، إذا صور ـمـؾ ايمًمـء مثؾـف نمـغم ـمـؾ آؽمـتقاءٝمر )( أي: اًمٔموخيرج وومتفو)

واًمٔمؾ أصٚمف اًمًؽم، وُمٜمف أٟم٤م ذم فمؾ ومالن، وفمؾ اًمٚمٞمؾ ؾمقاده، وهق يِمٛمؾ ُم٤م ىمٌـؾ 

 اًمزوال وُم٤م سمٕمده، واًمٗملء خمتص سمام سمٕمد اًمزوال.

 وُمٕمٜم٤مه أي اًمٔمؾ ذم آصٓمالح: أُمر وضمقدي خيٚم٘مف اهلل ًمٜمٗمع اًمٌدن وهمػمه.

(، ومٝمـق فمـؾ يًـػم ئمٝمـر قصمـقدي فمــد ايمـزوالوـمؾ آؽمتقاء: هق ايمظـؾ ايم)

(،  وخيتؾػ زموطمتالف ايمزمون وايمبؾـدانًمألؿمٞم٤مء إذا ص٤مرت اًمِمٛمس ذم يمٌد اًمًامء، )

وم٘مد ٓ يٙمقن قمٜمد وىم٧م آؾمتقاء فمؾ ذم سمٕمـض اًمٌٚمـدان يمٛمٙمـ٦م وصـٜمٕم٤مء ذم سمٕمـض 

 أي٤مم اًمًٜم٦م.

ومآظمر وىم٧م اًمٔمٝمر: إذا ص٤مر فمؾ يمؾ رء ُمثٚمف ذم اًمٓمقل همػم فمـؾ آؾمـتقاء، 

٤مل ذم اعمٖمٜمل: ))وإذا أردت ُمٕمرومـ٦م اًمـزوال ومـ٠مقمتؼم سم٘م٤مُمتـؽ أو ؿمـ٤مظمص شم٘مٞمٛمـف ذم ىم

 ىمٌؾ  ومٝمق   اخلط  يٜم٘مص ُمـ اًمٔمؾ  قمغم رأس اًمٔمؾ، ومام زال  ُمًتقي٦م وقمّٚمؿ   أرض

                                                 
 .(1/171)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)

 .(1/171)، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج (1/141) هب٤مُمش القار اعمدٟمٞم٦م اٟمٔمر: اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ (2)
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ٜٚدخٌ ٚقت ايعؿس إذا ؾاز ؿيٌ ايػ٤ٞ َجً٘ غري ؿيٌ ا٫ضتٛا٤ ٚشا  ق٬ًٝ, 

 ................................., ......................ٚخيسز ٚقتٗا بػسٚب ايػُظ
 اًمنمح  

اًمــزوال وإن وىمــػ ٓ يزيــد وٓ يــٜم٘مص ومٝمــق وىمــ٧م آؾمــتقاء، وإن أظمــذ اًمٔمــؾ ذم 

  اًمزي٤مدة قُمٚمؿ أن اًمِمٛمس ىمد زاًم٧م((اهـ.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ـــ٤م إمم ــــ َزَواهِلَ ـــٍر: ُِم ـــ٧ُم فُمْٝم  وَوىم

 

  

 فَمٚم ـال
ٍ
ـء  َأن َزاَد قَمـ ُِمثٍؾ ًمٌَمْ

 

 

إذا صـور ـمـؾ ايمًمـء ( إذا ظمرج وىمـ٧م اًمٔمٝمـر، وهـق )يمعٌمويدطمؾ وومً ا)

(، واًمّمحٞمح أٟمف ٓ يِمؽمط طمدوث زي٤مدة وم٤مصٚم٦م مثؾف نمغم ـمؾ آؽمتقاء وزاد ومؾقالً 

: -يمـام  ذيمـره اخلٓمٞمـ٥م-سمٞمٜمف وسملم وىم٧م اًمٔمٝمر، يمام ذم اعمٖمٜمل. ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

 ))وم٢مذا ضم٤موز فمؾ اًمٌمء ُمثٚمف سم٠مىمؾ زي٤مدة وم٘مد دظمؾ وىم٧م اًمٕمٍم(( اهـ.

 :فائدة 

هذه اًمزي٤مدة شمٕمتؼم ُمـ وىم٧م اًمٕمٍم، وىمٞمؾ: ُمـ وىم٧م اًمٔمٝمـر، وىمٞمـؾ: وم٤مصـٚم٦م  

 سمٞمٜمٝمام.

ــ٤معمراد ايمرــؿس( ىمــرص )زمغــروب( أي: اًمٕمٍمــ )وخيــرج وومتفــو) ( يمــ٤مُماًل، وم

شمٙم٤مُمؾ همروهب٤م، ومـال حيٙمـؿ سمخـروج وىمـ٧م اًمٕمٍمـ سمٖمٞمٌقسمـ٦م اًمـٌٕمض: سمـؾ ٓسمـد ُمــ 

 اجلٛمٞمع.

 وىم٧م اًمٕمٍم اًمٙمكم إمم ؾمٌٕمف أوىم٤مت:وهذا هق اًمقىم٧م اًمٙمكم ًمٚمٕمٍم، ويتجزأ 

 وىم٧م ومْمٞمٚم٦م: أوًمف، واظمتٞم٤مر: إمم ُمّمػم اًمٔمؾ ُمثٚملم، وضمقاز سمال يمراه٦م: إمم 

                                                 
 .(1/171)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)

 .(1/171)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (2)

 .(1/141)اٟمٔمر: القار اعمدٟمٞم٦م  (3)
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.......................................................................................... 
 اًمنمح  

٤م، وطمرُمف: وهق اًم٘مدر آصٗمرار، وضمقاز سمٙمراه٦م: إمم أن يٌ٘مك ُمـ اًمقىم٧م ُم٤م يًٕمٝم

اًمذي ٓ يًٕمٝم٤م يمٚمٝم٤م سم٠مظمػ ممٙمـ ُمـ ومٕمـؾ ٟمٗمًـف، وقمـذر: وهـق وىمـ٧م اًمٔمٝمـر عمــ 

جيٛمع مجع شم٘مديؿ، وضورة: وهق آظمر اًمقىم٧م إذا زاًم٧م اعمقاٟمـع وسم٘مـل ُمــ اًمقىمـ٧م 

 ىمدر شمٙمٌػمة.

 وىمد ؾمٛمٞم٧م سم٤مًمٕمٍم عمٕم٤مسهت٤م وىم٧م اًمٖمروب.

 ىم٤مل ذم اًمزسمد سمٕمد ذيمر وىم٧م ظمروج اًمٔمٝمر:

 ظُمُؾ َوىمـ٧ُم اًمَٕمٍِمـصُمؿ  سمِِف َيـد

 

 

 واظمتِـــػَم ُِمـــثال فمِـــؾِّ ذاَك اًمَ٘مـــْدرِ 

 

 

 

ــال ــ٤م َأن شُمْٗمَٕم  ضمــ٤مَز إمم هُمروهِبَ

 

...............................

...... 

 

 

 

 

وؾمٛمٞم٧م قمٍمـا عمٕم٤مسهتـ٤م اًمٖمـروب ىمـ٤مل ذم ))اًمتحٗمـ٦م((: ))يمـذا ىمٞمـؾ، وًمـق 

ٌّٝم٤م سمتٜمـ٤مىمص اًمٖمًـ٤مًم٦م  ُمــ اًمثـقب ىمٞمؾ: ًمتٜم٤مىمص وقء اًمِمٛمس ُمٜمٝم٤م طمتك يٗمٜمـك شمِمـ

 سم٤مًمٕمٍم طمتك شمٗمٜمك.. ًمٙم٤من أووح(( اهـ.

 وهل اًمّمالة اًمقؾمٓمك قمغم إصح، وسمف ضمزم ذم ))اًمٌٝمج٦م(( طمٞم٨م ىم٤مل:

ـــؿ ًمٕمــــٍم وهـــل اًمقؾمـــٓمك إمم  صم

 

 أن همرسمـــ٧م، واظمتـــػم طمتـــك حيّمـــال

 

 

 

ـاَلِة اًْمُقؾْمـَٓمك وذًمؽ  ـْ اًمّم  ًمّمح٦م إطم٤مدي٨م سمذًمؽ: يمحدي٨م: ))ؿَمَٖمُٚمقَٟم٤م قَم

ـ(( أظم ـ(( َصاَلِة اًْمَٕمٍْمِ رضمـف ُمًـٚمؿ، وطمـدي٨م: ))اًمَّمـاَلُة اًْمُقؾْمـَٓمك َصـاَلُة اًْمَٕمٍْمِ

ــذي، وٕ ــر، أظمرضمــف اًمؽمُم ــ٤مريتلم: اًمّمــٌح واًمٔمٝم ــلم صــالشملم هن ــ٤م شمقؾمــٓم٧م سم هن

وصالشملم ًمٞمٚمٞمتـلم، وىمٞمـؾ أن اًمّمـالة اًمقؾمـٓمك هـل صـالة اًمّمـٌح: ًم٘مقًمـف شمٕمـ٤ممم: 

 ، إذ {238اًمٌ٘مرة: }چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ

                                                 

 (.1/446حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (1)



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

365 

ٚب قسف ايػُظ, ٚخيسز ٚقتٗا بػسٚب ايػؿل ٜٚدخٌ ٚقت اغيػسب بػس

 .................................................................................. ا٭ظيس
 اًمنمح  

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ ٓ ىمٜمقت إٓ ذم اًمّمٌح، وىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: 

، ولـــــــدي٨م {78اإلهاء: } چڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ 

ؿ: ىم٤مًم٧م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِمـ٦م ريض اهلل قمٜمٝمـ٤م عمــ يٙمتـ٥م هلـ٤م ُمّمـحٗم٤ًم: ))ايمتـ٥م ُمًٚم

واًمّمالة اًمقؾمٓمك وصالة اًمٕمٍم((، صمؿ ىم٤مًم٧م: ))ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل صـغم اهلل 

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ((: إذا اًمٕمٓمػ ي٘متيض اًمتٖم٤مير، وٕهن٤م ٓ دُمٛمع وٓ شم٘مٍم.

زمغــروب ومــرص ( سمخــروج وىمــ٧م اًمٕمٍمــ، أي: )ويــدطمؾ وومــً اظمغــرب)

( أي: اعمٖمــرب ذم آظمتٞمــ٤مر ُمـــ اعمــذه٥م اًم٘مــديؿ وخيــرج وومتفــو( يمــ٤مُماًل، )ايمرــؿس

 .(زمغروب ايمرػؼ إمحر)

 :فائدة 

اًمِمٗمؼ هق: محرة شمٔمٝمر ذم إومؼ طمٞمـ٨م شمٖمـرب اًمِمـٛمس، أي: ضمٝمـ٦م همروهبـ٤م، 

 وشمًتٛمر ُمـ همروب اًمِمٛمس إمم ىمٌٞمؾ اًمٕمِم٤مء شم٘مري٤ًٌم.

أي: سم٘م٤مئـف يـدل  وإؿمٗم٤مق صمالصم٦م: أمحر، وأصـٗمر، وأسمـٞمض، ومـ٤مٕمحر ُمٖمـرب،

 قمغم سمٌ٘م٤مء اعمٖمرب، وإصٗمر وإسمٞمض قمِم٤مء.

 قمــغم ُمــذه٥م اًمِمــ٤مومٕمل هــق ووىمــ٧م اعمٖمــرب اًمــذي ذيمــره اعمّمــٜمػ رمحــف اهلل 

، ُمٜمٝمؿ: اسمــ اعمٜمـذر واسمــ ظمزيٛمـ٦م مجع يمثػمرضمحف  قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ، وىمد اًمذيواًم٘مديؿ 

ًمٓمؼمي واخلّٓم٤ميب واًمًٝمٞمكم واًمٖمزازم واًمٌٖمقي واًمروي٤مين واًمٕمجٞمكم واسمـ اًمّمالح وا

 يمثر يمتٌف.أواإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم 

                                                 

 (.2/361ٞم٦م اًمؽمُمز )اٟمٔمر: طم٤مؿم (1)
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 اًمنمح  

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ))اعمجٛمقع((: ))سمؾ هـق اجلديـد أيْمـ٤ًم: ٕن اًمِمـ٤مومٕمل 

وهـق ُمــ اًمٙمتـ٥م اجلديـدة قمـغم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمٚمؼ اًم٘مقل سمـف ذم ))اإلُمـالء(( 

صمٌقت الـدي٨م ومٞمـف، وىمـد صمٌـ٧م ومٞمـف أطم٤مديـ٨م ذم ))ُمًـٚمؿ((، وأُمـ٤م طمـدي٨م صـالة 

ضمؼميؾ ذم اًمٞمقُملم ذم وىم٧م واطمد.. ومٛمحٛمقل قمغم وىم٧م آظمتٞم٤مر، وأيْم٤ًم أطم٤مدي٨م 

))ُمًٚمؿ(( ُم٘مدُم٦م قمٚمٞمف: ٕهن٤م ُمت٠مظمرة سم٤معمديٜم٦م وهق ُمت٘مدم سمٛمٙمـ٦م، وٕهنـ٤م أيمثـر رواة 

 ـ.وأصح أؾمٜم٤مدًا ُمٜمف(( اه

وذم اجلديد أٟمف يٜم٘ميضـ وىمـ٧م اعمٖمـرب سمٕمـد أن يٛميضـ ُمــ زُمــ دظمقًمـف ىمـدر 

ووقء وؾمؽم قمقرة وأذان وإىم٤مُم٦م ومخس ريمٕم٤مت، يمام ذيمر ذًمؽ اإلُمـ٤مم اًمٜمـقوي ذم 

 اعمٜمٝم٤مج.

 :فائدة 

اعمذه٥م اجلديد ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل سمٛمٍمـ شمّمـٜمٞمٗم٤م أو إومتـ٤مء، واًم٘مـديؿ ُمـ٤م 

وأُم٤م ُم٤م وضمد سملم ُمٍم واًمٕمراق.. وم٤معمت٠مظمر ضمديد، ىم٤مًمف سم٤مًمٕمراق شمّمٜمٞمٗم٤م أو أومتك سمف، 

 واعمت٘مدم ىمديؿ.

 ويتجزأ وىم٧م اعمٖمرب اًمٙمكم إمم ؾمٌٕم٦م أوىم٤مت:

وىم٧م ومْمٞمٚم٦م: أوًمف، وهق وىم٧م آظمتٞم٤مر، وضمـقاز سمـال يمراهـ٦م: وهـق أن يٌ٘مـك 

ُمـ اًمقىم٧م زي٤مدة قمام يًٕمٝم٤م يمٚمٝم٤م، وضمـقاز سمٙمراهـ٦م: وهـق أن يٌ٘مـك ُمــ اًمقىمـ٧م ُمـ٤م 

 ضورة. ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد ذم  قمذر، ووىم٧م  ٦م، ووىم٧م يمٚمٝم٤م، وىم٧م طمرُم يًٕمٝم٤م 

                                                 

 (.3/34اعمجٛمقع ) (1)

 .(1/39)اعمٓمٌقع أول اًمٜمجؿ اًمقه٤مج  اٟمٔمر: آسمتٝم٤مج  (2)
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ٜٚدخٌ ٚقت ايعػا٤ بػسٚب ايػؿل ا٭ظيس, ٚخيسز ٚقتٗا باًٛع ايؿذس 

 ................................. ؼي أؾل ايطُا٤ عسقّا ق٩ٛٙايؿا م, ٖٚٛ اغيٓتػس 
 اًمنمح  

 وىم٧م اعمٖمرب: 

ـــــ٤م َأن شُمْٗمَٕمـــــال   ضمـــــ٤مَز إمم هُمروهِبَ

  

 

ـــــْد َدظَمـــــال وَوىمـــــ٧ُم   َُمٖمـــــِرٍب هبـــــ٤م ىَم

 

 

 

ــرِ  ــِديِؿ إفْمَٝم ــك ذم اًمَ٘م ــ٧ُم يٌَ٘م  واًمَقىْم

 

ـــــــــرِ   سمَٛمِٖمٞمـــــــــ٥ِم إمَْحَ
ِ
 إمم اًمِٕمَِمـــــــــ٤مء

 

 

 

( سمٙمن اًمٕملم واعمد ًمٖم٦م: اؾمؿ ٕول اًمٔمـالم، وؾمـٛمٞم٧م ويدطمؾ وومً ايمعروء)

( وفمٝمـقر اًمِمـٗمؼ زمغروب ايمرـػؼ آمحـرسمف اًمّمالة: ًمٗمٕمٚمٝم٤م طمٞمٜمئٍذ، ومٞمدظمؾ وىمتٝم٤م )

زمطؾـقع ايمػجـر ايمصـودق، وهـق ( أي: اًمٕمِمـ٤مء )وخيـرج وومتفـو، )إصٗمر وإسمـٞمض

( ٓ اًمٙم٤مذب، وهق اعمٜمتنم ـمقًٓ سمـ٠مقماله يمـذٟم٥م اظمـتمم ضقؤه دم أهمؼ ايمسامء فمرضوً 

 اًمنطم٤من أي: اًمذئ٥م، وهق ئمٝمر ىمٌؾ اًمٗمجر اًمّم٤مدق، صمؿ  يٖمٞم٥م وشمٕم٘مٌف فمٚمٛم٦م.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: 

 وَمجــٌر َيّمــُدُق 
ِ
 وهم٤مَيــ٦ُم اًمِٕمَِمــ٤مء

 

 

ٌض  ــــؽَمِ ــــُؼ ُُمٕم ــــُف إوُُم ــــُء ُِمٜم  ُييِض

 ويتجزأ وىم٧م اًمٕمِم٤مء اًمٙمكم إمم ؾمٌٕم٦م أوىم٤مت:  

وىم٧م ومْمٞمٚم٦م: أوًمف، ووىم٧م اظمتٞم٤مر: إمم آظمر صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ إول، ووىم٧م ضمـقاز 

سمال يمراه٦م: إمم اًمٗمجر اًمٙم٤مذب، ووىم٧م ضمقاز سمٙمراه٦م: إمم سم٘مـ٤مء ُمـ٤م يًـٕمٝم٤م، ووىمـ٧م 

 طمرُم٦م، ووىم٧م قمذر، ووىم٧م ضورة.

 ىم٤مل ذم اًمزسمد: 

ــــػَم ًم ْزُه إممواظْمتِ ــــقِّ ــــ٨ِم وضَم  ٚمثُّْٚم

 

 

 صـــ٤مِدِق وَمجـــر،ٍ وسمـــف ىَمـــد َدظَمـــال

  

                                                 

 أي: وىم٧م اًمٕمٍم. (1)



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
368 

 .ٜٚدخٌ ٚقت ايؿبح باًٛع ايؿذس ايؿا م, ٚخيسز ٚقتٗا باًٛع ايػُظ
 اًمنمح  

( سم٤مسمتـداء وومتفـو ايمصـبح زمطؾـقع ايمػجـر ايمصـودق، وخيـرج( وىمـ٧م )ويدطمؾ) 

ب ٓ يِمؽمط هٜم٤م ايمتامل ـمٚمقع ىمرص اًمِمٛمس يمام يِمؽمط همروو ،(ؿمؾقع ايمرؿس)

يم٤مُمؾ اًم٘مرص ذم ظمروج وىم٧م اعمٖمرب، ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمؽمُمز رمحـف اهلل: ))واًمٗمـرق: 

شمٜمزيؾ رؤيـ٦م اًمـٌٕمض ُمٜمزًمـ٦م اجلٛمٞمـع ذم اعمقوـٕملم،  وإن ؿمـئ٧م ىمٚمـ٧م: راقمٞمٜمـ٤م اؾمـؿ 

اًمٜمٝم٤مر سمقضمقد اًمٌٕمض: وهق ي١ميد ُم٤م ىم٤مًمف يمثػمون ُمـ اًمٚمٖمقيلم وهمػمهؿ: إن اًمٜمٝمـ٤مر 

 أوًمف ـمٚمقع اًمِمٛمس(( اهـ.

اًمٙمــكم إمم ؾمــت٦م أوىمــ٤مت: وىمــ٧م ومْمــٞمٚم٦م: أوًمــف، ووىمــ٧م  ويتجــزأ وىمــ٧م اًمٗمجــر

اظمتٞم٤مر: وهق إمم اإلؾمٗم٤مر أي سمداي٦م ووقح إؿمـٞم٤مء، سمحٞمـ٨م يٛمٞمـز اًمٜمـ٤مفمر اًم٘مريـ٥م 

ُمٜمف، وضمقاز سمال يمراه٦م: ُمـ ـمٚمقع الٛمرة إمم أن يٌ٘مك ذم اًمقىم٧م ُم٤م يًٕمٝم٤م، ووىمـ٧م 

ضمقاز سمٙمراهـ٦م: إمم ان يٌ٘مـك ُمــ اًمقىمـ٧م ُمـ٤م يًـٕمٝم٤م وم٘مـط، ووىمـ٧م طمرُمـ٦م، ووىمـ٧م 

 ة.ضور

 ىم٤مل ذم اًمزسمد:

..............................

...... 

 

 

ـــال ـــد َدظَم ـــف ىَم  صـــ٤مِدِق وَمجـــٍر، وسم

ـــَٗم٤مرِ   ؾْم ِٓ ـــػَم إمم ا ٌُْح واظْمتِ ـــ  اًمّمُّ

 

 ضمــــــقاُزُه َيٌَ٘مــــــك إمم اإِلدسَمــــــ٤مرِ 

 

 

 

وىمد ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن اًمٗمجـر صمٛمــ اًمٚمٞمـؾ، وىمـ٤مل سمٕمْمـٝمؿ ؾمـٌع 

طمّم٦م اًمٗمجر شمٙمقن دائاًم صمٛمـ اًمٚمٞمـؾ ذم أي  أنىم٤مل ذم )سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ(: ))اًمٚمٞمؾ، 

 ُمٙم٤من وزُم٤من، يمام ىم٤مًمف ذم اإليٕم٤مب وهمػمه ُمـ يمت٥م إئٛم٦م اعمح٘م٘ملم، وىمٞمؾ ؾمٌٕم٦م، 

 

                                                 

 (.2/367طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)
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 (( اهـ.وىمٞمؾ شمًٕم٦م

الة ًمٜمحق همٞمؿ أو طمـٌس ذم ُمقوـع ُمٔمٚمـؿ، ومل يٙمــ وُمـ مل شمٕمرْف وىم٧م اًمّم

هٜم٤مك صم٘م٦م خيؼمه٤م سمف قمـ قمٚمؿ.. وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن جيتٝمد ذم ُمٕمرومِـ٦م دظمقًمِـف إن مل شم٘مـدر 

قمغم اًمٞم٘ملم سم٤مًمّمؼم، أو اخلروج ًمرؤي٦م اًمِمـٛمس، ومـ٢من ىمـدرت قمـغم ذًمـؽ.. ضمـ٤مز هلـ٤م 

رأة: همٜمـل آضمتٝم٤مد ومل جي٥م، ويٙمقن اضمتٝم٤مده٤م إُّم٤م سمدراؾم٦ٍم، أو طِمروم٦ٍم، يم٠من شم٘مقل اعم

يمؾ يقم أظمٞمط ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس إمم وىم٧م اًمٔمٝمر قمنمة أصمقاب، ومٜم٘مقل هلـ٤م ًمـؽ أن 

دمتٝمدي سمذًمؽ سم٠من دمٕمـكم سمـلم ـمٚمـقع اًمِمـٛمس وسمـلم دظمـقل وىمـ٧م اًمٔمٝمـر ظمٞم٤مـمـ٦م 

قمنمة أصمـقاب سم٤مًمٓمري٘مـ٦م اعمٕمتـ٤مدة ُمٜمـؽ، وإقمٛمـك يم٤مًمٌّمـػم ذم ذًمـؽ، ومـ٢من اضمتٝمـد 

اًمٕم٤مضمز ذم شم٘مٚمٞمد اعمجتٝمـد إقمٛمك.. قمٛمؾ قمغم إهمٚم٥م ذم فمٜمف، وإقمٛمك يم٤مًمٌّمػم 

 -ؾمــقاء يمــ٤من رضمــاًل أو اُمــرأة وًمــق رىمٞم٘مــ٤مً -ًمٕمجــزه ذم اجلٛمٞمــع، أُمــ٤م إذا أظمــؼمه صم٘مــ٦م 

سمدظمقًمف قمـ قمٚمؿ يمٛمِم٤مهدة ُمـثاًل.. وم٢مٟمـف جيـ٥م قمٚمٞمـف شمّمـدي٘مف واًمٕمٛمـؾ سم٘مقًمـف إن مل 

يٛمٙمٜمف اًمٕمٚمؿ سمٜمٗمًف، وإٓ.. ضم٤مز ومل جي٥م، سمخالومف ذم اًم٘مٌٚم٦م وم٢مٟمف ٓ يٕمتٛمد اخلؼم قمـ 

 شمٕمذر قمٚمٛمٝم٤م. قمٚمؿ إٓ إذا

 وُمراشم٥م آضمتٝم٤مد ذم اًمقىم٧م ؾم٧ّم:

 إُمٙم٤من ُمٕمروم٦م ي٘ملم اًمقىم٧م. (1

 وضمقد ُمـ خيؼم قمـ قمٚمؿ.  (2

 أو اعم١مذن اًمث٘م٦م ذم اًمٖمٞمؿ. ،اعمٜم٤ميمٞم٥م اعمحررة  (3

                                                 

 (.2/31سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)
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 , .............................ٚأؾكٌ ا٭عُاٍ: اغيبا ز٠ بايؿ٠٬ ؼي أٍٚ ٚقتٗا
 اًمنمح  

 إُمٙم٤من آضمتٝم٤مد ُمـ اًمٌّمػم. (4

 ُمـ إقمٛمك. إُمٙم٤مٟمف  (5

 قمدم إُمٙم٤مٟمف ُمٜمٝمام.  (6

ومّم٤مطم٥م إومم خمـػم سمٞمٜمٝمـ٤م وسمـلم اًمث٤مٟمٞمـ٦م طمٞمـ٨م وضمـدت، وإٓ.. وم٤مًمث٤مًمثـ٦م صمـؿ 

اًمراسمٕم٦م، وص٤مطم٥م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٞمس ًمف اًمٕمدول إمم ُم٤م دوهن٤م، وص٤مطم٥م اًمث٤مًمث٦م خيـػم سمٞمٜمٝمـ٤م 

وسملم آضمتٝم٤مد، وص٤مطم٥م اًمراسمٕم٦م ًمٞمس ًمف اًمت٘مٚمٞمـد، وصـ٤مطم٥م اخل٤مُمًـ٦م خيـػم سمٞمٜمٝمـ٤م 

 وص٤مطم٥م اًم٤ًمدؾم٦م ي٘مٚمد صم٘م٦م قم٤مروم٤ًم. وسملم اًم٤ًمدؾم٦م،

 وم٢من اضمتٝمد اًمِمخص.. مل خيُؾ اضمتٝم٤مده وصالشمف ُمـ أرسمع صقر وهل: 

 أن يقاومؼ اًمقىم٧م اًمّمحٞمح، وذًمؽ فم٤مهر. ـ1

أن يت٘مدم قمـ اًمقىم٧م اًمّمحٞمح، ومتح٥ًم ًمـف اًمّمـالة اًمتـل صـاله٤م ٟمٗمـاًل  ـ2

 ُمٓمٚم٘م٤ًم ُم٤م مل شمٙمـ قمٚمٞمف صالة ُمـ ٟمققمٝم٤م، وإٓ.. طم٧ًٌم قمـ شمٚمؽ اًمّمالة.

٠مظمر قمـ اًمقىم٧م اًمّمحٞمح، ومتٙمقن صالشمف اًمتـل صـاله٤م ىمْمـ٤مء قمــ أن يت ـ3

 ص٤مطم٦ٌم اًمقىم٧م اًمذي اضمتٝمد ومٞمف.

 أن ٓ يتٌلم ًمف ال٤مل، وم٤مًمّمالة صحٞمح٦م وٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمف. ـ4

( وهق وىمـ٧م اًمٗمْمـٞمٚم٦م شمؼمئـ٦م وأهمضؾ إفمامل: اظمبودرُة زمويمصالة دم أول وومتفو) 

ـاَلُة ذِم ًمٚمذُم٦م: وٕٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمـئؾ قمــ أومْمـؾ إقمـامل وم٘مـ ٤مل: ))َاًمّم 

ِل   اًمّمحٞمحلم  ًمٗمظ  وال٤ميمؿ، وذم  ،واًمؽمُمذي ،اًمدار ىمٓمٜمل َوىْمتَِٝم٤م(( أظمرضمف  َأو 
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اَلُة ًمَِقىْمتَِٝم٤م(( وقمـ اسمـ قمٛمر ُمرومققم٤ًم:  ))  ُل َاًْمَقىْم٧ِم ِرْوـَقاُن َاهلل ، َوَأْوؾَمـُٓمُف ))اًمّم  َأو 

َوآظِمُرُه قَمْٗمُق اهلل(( أظمرضمف اًمدار ىمٓمٜمل واًمؽمُمذي دون ًمٗمظ اًمقؾمط. ىمـ٤مل  ;َرمْح٦َُم َاهلل ِ

اإلُمــــ٤مم اًمِمــــ٤مومٕمل: ))روــــقان اهلل إٟمــــام يٙمــــقن ًمٚمٛمحًــــٜملم، واًمٕمٗمــــق يِمــــٌف 

 ًمٚمٛم٘مٍميـ((اهـ.

ومْمـٞمٚم٦م أول اًمقىمـ٧م، ىمـ٤مل  وآؿمتٖم٤مل أول اًمقىم٧م سم٠مؾم٤ٌمب اًمّمالة ٓ يْمـٞمع

اًمِمٞمخ اًمنمسمٞمٜمل ذم اعمٖمٜمل: ))وًمق اؿمتٖمؾ أول اًمقىمـ٧م سم٠مؾمـ٤ٌمب اًمّمـالة يم٤مًمٓمٝمـ٤مرة 

وإذان واًمًؽم وأيمؾ ًم٘مؿ، سمؾ اًمّمقاب اًمِمٌع، يمـام ُمـر ذم اعمٖمـرب، وشم٘مـديؿ ؾمـٜم٦م 

راشم٦ٌم، أو أظمر سم٘مدر ذًمؽ قمٜمد قمدم ال٤مضم٦م إًمٞمف صمؿ أطمـرم هبـ٤م.. طمّمـٚم٧م ًمـف ومْمـٞمٚم٦م 

ًمٕمجٚمــ٦م قمــغم ظمــالف اًمٕمــ٤مدة، وحيتٛمــؾ ُمــع ذًمــؽ ؿمــٖمؾ أول اًمقىمــ٧م، وٓ يٙمٚمــػ ا

 ظمٗمٞمػ ويمالم ىمّمػم وإظمراج طمدث يداومٕمف وحتّمٞمؾ ُم٤مء وٟمحق ذًمؽ ((اهـ.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ـــالِة ذم إَُوْل  ـــُؾ اًمّم  ـــَدُب شَمٕمجٞم  ُيٜمْ

 

ــَتَٖمْؾ  إذ ٤ٌَمِب اؿْم ــ ــ٧ِم سم٤مٓؾم َل اًمقىم  َأو 

ع يمثـػمون، وذم وأُم٤م صالة اًمٕمِم٤مء وم٤معمخت٤مر شم٘مديٛمٝم٤م أول اًمقىم٧م، اظمتـ٤مره مجـ 

ـُف َصـغم  اهلُل  ىمقل أن  شم٠مظمػمه٤م أومْمؾ ُم٤م مل جي٤موز وىم٧م آظمتٞم٤مر خلؼم اًمِمـٞمخلم: ))َأٟم 

َر اًْمِٕمَِم٤مَء((، ىم٤مل إذرقمل: وهذا هـق اعمٜمّمـقص  َتِح٥مُّ َأْن ُي١َمظمِّ ًْ َؿ يَم٤مَن َي قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

، وىمٞمـؾ: إن قمٜمد اًمِم٤مومٕمل ذم أيمثر يمتٌف اجلديدة، وىم٤مل ذم اعمجٛمقع: اٟمف أىمـقى دًمٞمـؾ

 وىم٧م آظمتٞم٤مر ًمتٙمقن ذم وؾمط اًمٚمٞمؾ، سم٢مزاء صالة اًمٔمٝمر     الٙمٛم٦م ذم شم٠مظمػمه٤م إمم 
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 .ؾ٬ جيٛش تكدضيٗا ع٢ً ٚقتٗا ٫ٚ تأخريٖا عٔ ٚقتٗا إ٫ يعرز
 اًمنمح  

  ذم وؾمط اًمٜمٝم٤مر، يمام ذم اعمٖمٜمل.

 فمـعم وومتفـو، وٓ سملطمغمهـو فمــ وومـً إٓ( أي: اًمّمـالة )همال جيـقز سمؼـديؿفو)

 ( يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سمٞم٤من إقمذار ىمري٤ًٌم.يمعذر

رت اًمّمالَة طمتك وىمع سمٕمُْمٝم٤م ظم٤مرَج اًمقىمـ٧م.. ومـ٢من وىمـع ذم اًمقىمـ٧م  وَُمـ أظم 

ريمٕم٦م أو أيمثر.. وم٤مجلٛمٞمع أداء، وإن وىمع ذم اًمقىم٧م أىمـؾ ُمــ ريمٕمـ٦م.. ومٙمٚمٝمـ٤م ىمْمـ٤مء، 

قمٚمٞمٝم٤م شم٠مدي٦م  وم٢من يم٤من اًمت٠مظمػم سمٖمػِم قمذٍر.. قمّم٧م سمت٠مظمػمه٤م وأصمٛم٧م، إذ ُمـ اًمقاضم٥م

اًمّمالة ذم وىمتٝم٤م، وهذا ُم٤م مل يٙمـ اًمقىم٧م يًٕمٝم٤م، وإٓ.. ومٗمٞمف شمٗمّمـٞمؾ اعمـد، واعمـراد 

 سم٤معمد هق: ُمد اًمّمالة طمتك ي٘مع ضمزء ُمٜمٝم٤م ظم٤مرج اًمقىم٧م، وذم طمٙمٛمف شمٗمّمٞمؾ، وهق:

 شم٤مرة يٌ٘مك ُمـ اًمقىم٧م ىمدر ُم٤م يًع اًمّمالة سمًٜمٜمٝم٤م، وم٤معمد ظمالف إومم. ـ1

وض اًمّمـالة دون اًمًـٜمـ، وم٤معمـد شم٤مرة يٌ٘مك ُمـ اًمقىمـ٧م ىمـدر ُمـ٤م يًـع ومـر ـ2

 ُمٜمدوب ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ اإلشمٞم٤من سم٤مًمًٜمـ.

 شم٤مرة يٌ٘مك ُمـ اًمقىم٧م ىمدر ُم٤م ٓ يًع ومرووٝم٤م، وم٤معمد طمرام.  ـ3

 أُم٤م ُمـ وم٤مهت٤م ومرض، وم٢مُم٤م أن يٙمقن سمٕمذر، أو سمٖمػم قمذر:

  ٍوضم٥م قمٚمٞمٝم٤م ىمْم٤مُؤه قمغم اًمٗمقر، ىمـ٤مل اًمِمـٞمخ وم٢من وم٤مهت٤م ومرٌض سمٖمػِم قمذر ..

ه زيـ اًمديـ اعمٚمٞم٤ٌمري ذم ومتح اعمٕملم: ))واًمذي اسمـ طمجر، يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف شمٚمٛمٞمذ

ئمٝمر ـ أي ُمـ ٟمّمقص اًمٗم٘مٝم٤مء ـ أٟمف يٚمزُمف سف مجٞمع زُمٜمف ًمٚم٘مْم٤مء ُم٤م قمـدا 

 وجي٥م  اًمتٓمقع(( اهـ.  قمٚمٞمف حيرم  وأٟمف  ُمٜمف،   ٓسمد  ًمٍمومف ومٞمام حيت٤مج  ُم٤م 

                                                 

 .(1/176)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)

 .(11)ومتح اعمٕملم اعمٓمٌقع ُمع طم٤مؿمٞم٦م شمرؿمٞمح اعمًتٗمٞمديـ  (2)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

شم٘مديٛمف أي: اًم٘مْم٤مء قمـغم الـ٤مضة، إٓ إن ظم٤مومـ٧م ومـقت الـ٤مضة سمـ٠من ي٘مـع 

 سمٕمْمٝم٤م ذم ظم٤مرج اًمقىم٧م وإن ىمّؾ، ومٞمٚمزُمٝم٤م اًمٌدء هب٤م طمٞمٜمئٍذ. 

  وم٢من وم٤مهت٤م اًمٗمرض سمٕمذر.. ؾمـ هل٤م اعم٤ٌمدرة سم٤مًم٘مْمـ٤مء، يمـ٠من ومـ٤مت سمٜمًـٞم٤من أو

 سمٜمقم مل شمتٕمد  سمف.

ًمٚمخروج ُمـ ظمالف اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًم٘م٤مئؾ سمقضمـقب ويًـ شمرشمٞم٥م اًمٗم٤مئ٧م  

شمرشمٞم٥م اًمٗم٤مئ٧م، ويًـ يمذًمؽ شم٘مديؿ اًمٗم٤مئ٧م سمٕمذر قمغم طم٤مضة ٓ خي٤مف ومقهتـ٤م وإن 

ظمِمٞم٧م ومقات اجلامقم٦م قمغم اعمٕمتٛمد، يمام يٜمدب ىمْم٤مء اًمٜمٗمـؾ اعم١مىمـ٧م، سمخـالف ذات 

اًم٥ًٌم يمّمالة اًمٙمًقف وحتٞم٦م اعمًجد وؾمٜم٦م اًمقوقء، وم٢مٟمف ٓ يٜمدب ىمْم٤مئٝم٤م: ٕن 

ٚمٝم٤م ًمٕم٤مرض وىمـد زال، ويمـذا اًمٜمٗمـؾ اعمٓمٚمـؼ ٓ ي٘م٣مـ: ٟمٕمـؿ ًمـق ذقمـ٧م ومٞمـف صمـؿ ومٕم

 أومًدشمف.. ٟمدب ىمْم٤مئف يمام سح سمف اإلُم٤مم اًمراومٕمل.

وجي٥م شم٘مديؿ ُم٤م وم٤مت سمٖمػم قمـذر قمـغم ُمـ٤م ومـ٤مت سمٕمـذر وإن وُم٘مـد اًمؽمشمٞمـ٥م: ٕن 

اًمؽمشمٞم٥م ؾمٜم٦م، واًمٌدار واضم٥م، ويٜمدب شم٠مظمػم اًمرواشم٥م قمــ اًمٗم٤مئـ٧م سمٕمـذر، وجيـ٥م 

 ـ اًمٗم٤مئ٧م سمٖمػم قمذر، يمام ذم ومتح اعمٕملم. شم٠مظمػمه٤م قم

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ــــُدِب  ــــ٧ِم اْٟم ــــِؾ اعُم١َمىم  ــــ٧ُم اًمٜم ْٗم  ووم٤مِئ

 

٥ٌَِم  ـــــــ ـــــــ٤م ذا ؾَم ـــــــ٤مَءُه ٓ وم٤مِئَت  ىمْم

 

 

 واًمَٗمـــــْقُر واًمؽمشمٞمـــــ٥ُم ومـــــٞمام وم٤مشَمـــــ٤م

 

 َأومَم عمَِـــــــ مل خيـــــــَتٌِم اًمَٗمَقاشَمــــــ٤م

ٍم َأَدا  ــــــــد  ــــــــ٠مظمػُم ُُمَ٘م ــــــــ٤مَز شم  وضم

 

ُر اسمتِـــــــ ـــــــْز عمَِـــــــ٤م ُيـــــــ١َمظم   َداومل جَيُ

 

 

 

 

                                                 

 .(81)اٟمٔمر: ُمقاه٥م اًمّمٛمد  (1)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

 :تتمة 

مل يذيمر اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم وٟمٗمٕمٜم٤م سمف إوىمـ٤مت اًمتـل حتـرم ومٞمٝمـ٤م اًمّمـالة، 

ػم طمـرم ُمٙمـ٦م ومَتحرُم وٓ شمٜمٕم٘مد اًمّمالُة اًمتل ًمٞمس هل٤م ؾم٥ٌم ُمت٘مدم  وٓ ُم٘م٤مرن ذم همـ

)ذم مخ٦ًِم أوىم٤مٍت(، أُم٤م اًمتل هل٤م ؾم٥ٌم ُمت٘مـدم يمًـٜم٦م اًمقوـقء، أو هلـ٤م ؾمـ٥ٌم ُم٘مـ٤مرن 

 يمًٜم٦م اًمٙمًقف واخلًقف.. ومال حترم ُمٓمٚم٘م٤ًم، وهذه آوىم٤مت اًمتل حترم ومٞمٝم٤م هل: 

قمٜمد ـمٚمقع اًمِمٛمس، ؾمـقاء صـٚم٧م اًمّمـٌح أم ٓ طمتـك شمرشمٗمـع اًمِمـٛمس  .1

دار ؾمٌٕم٦م أذرع، وهل أرسمـع درضمـ٤مت ومٚمٙمٞمـ٦م، واًمدرضمـ٦م ىَمْدَر ُرُْمٍح، وهق ُم٘م

 أرسمع دىم٤مئؼ، ومٞمٙمقن ُم٘مداره٤م ؾمت٦م قمنم دىمٞم٘م٦م.

قمٜمد آؾمتقاء ذم همػِم يقِم اجلٛمٕمـ٦ِم طمتـك شَمـُزوَل، أُمـ٤م ذم يـقم اجلٛمٕمـ٦م ومـال  .2

حيرم اًمتٜمٗمؾ ذم هذا اًمقىمـ٧م وًمـق عمــ ٓ حييـه٤م، ووىمـ٧م آؾمـتقاء وىمـ٧م 

ٓ يتـ٠مشمك  ..وإٓ ،اإلطمرام ومٞمـفيًػم وم٤ملرُم٦م إٟمام شمٙمقن إذا وىمٕم٧م شمٙمٌػمة 

 شمّمقره.

قمٜمد آصٗمرار، ؾمقاء صٚم٧م اًمٕمٍمـ أم ٓ طمتـك شَمْٖمـُرَب، وهـذه اًمثالصمـ٦م  .3

إوىم٤مت ُمتٕمٚم٘م٦م الرُم٦م ومٞمٝم٤م سم٤مًمقىم٧م، اًمقىمت٤من اعمتٌ٘مٞم٤من ُمتٕمٚم٘م٦م الرُم٦م ومٞمٝمام 

 سمٗمٕمؾ اًمٗمرض.

سمٕمــَد صــالِة اًمّمــٌِح طمتــك شَمْٓمُٚمــَع اًمِمــٛمس، أُمــ٤م إذا مل شمّمــٚمٝم٤م أو صــٚمتٝم٤م  .4

همػم ُمً٘مٓم٦م ًمٚم٘مْم٤مء يم٠من صٚمتٝم٤م سمتٞمٛمؿ ذم ُمٙم٤من اًمٖم٤مًم٥م ومٞمف وضمـقد ويم٤مٟم٧م 

 اعم٤مء.. ضم٤مز هل٤م اًمتٜمٗمؾ سمام ؿم٤مءت إمم أن شمٓمٚمع اًمِمٛمس، ومتحرم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة 

                                                 

 .(1/181)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)
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 أعراز الصالٗ

 :ا٭عراز اييت ٜعرز اإلْطإ بٗا ؼي تأخري ايؿ٠٬ عٔ ٚقتٗا اثٓإ

ِ     :ا٭ٍٚ ٕ ندإ َْٛد٘   ؾدإ  ,ايّٓٛ   ؾإذا ْاّ ايػدـ ٚخدسز ايٛقدت ٖٚدٛ ْدا٥

ٚإٕ ٚقل ايّٓٛ بعد  خدٍٛ ايٛقدت ؾدإٕ    , ؾ٬ إثِ عًٝ٘ َاًكّا ..قبٌ  خٍٛ ايٛقت

 .................................................................................. نإ
 اًمنمح  

 سمٕمد ـمٚمققمٝم٤م طمتك شمرشمٗمع ىمدر رُمح، يمام شم٘مدم. 

٤م إذا مل شمّمٚمٝم٤م أو صـٚمتٝم٤م ويم٤مٟمـ٧م همـػم سمٕمَد صالِة اًمٕمٍِم طمتك شَمْٖمُرَب، أُم .5

 ُمً٘مٓم٦م ًمٚم٘مْم٤مء.. ضم٤مز هل٤م اًمتٜمٗمؾ إمم آصٗمرار صمؿ حترم، يمام شم٘مدم. 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ـــــ٤م ـــــ٤م اُمٜمََٕم ٥ٌٌَم هَلَ ـــــ  صـــــالَة ُم٤مٓؾَم

  

ٌِْح طمتــك شَمْٓمُٚمَٕمــ٤م ــ  سَمٕمــَد صــالِة اًمّمُّ

ــ٧ْم   ــك هَمَرسَم ــ طمت ــِؾ اًمَٕمٍِم ــَد ومِْٕم  وسَمٕم

 

 وقِمٜمــــدَُم٤م شَمْٓمُٚمــــُع طمتــــك ارشَمَٗمَٕمــــ٧ْم 

 

 

 

َواْل  -ٓ مُجَْٕمـــ٦مٍ -وآؾْمـــتَِقا   إمم اًمـــز 

 

ــــاَمْل  ــــُروِب ِذي يَم  وآْصــــِٗمَراِر سمُِٖم

 

 

 

مِ  ــــــ٤م اًمتــــــل ًمًــــــ٥ٌٍم ُُمَ٘مــــــد   أُم 

 

ـــــ٧ِم - ـــــْذِر واًمٗم٤مِئ مِ  -يم٤مًمٜم  ـــــر   مَل حُتَ

 

 

 

 

 أعراز الصالٗ

 ( سمؾ أرسمٕم٦م:ـ وومتفو اشمـونفمآفمذار ايمتل ُيعذر اإلكسون هبو دم سملطمغم ايمصالة )

(.. ومٗمٞمـف نذا كـوم ايمرـخص وطمـرج وومـً ايمصـالة وهـق كـوئؿإول: ايمـقم، هم)

 شمٗمّمٞمؾ:

( ُمـع يمراهٞمـ٦م اًمٜمـقم همنن ىمون كقمف ومبؾ دطمقل ايمقومً.. همال إشمـؿ فمؾقـف مطؾؼـوً )

 ىمٌؾ دظمقل اًمقىم٧م: ًمٜمف رسمام اؾمتٛمر ٟمقُمف طمتك وم٤مت اًمقىم٧م أو و٤مق.

( ُمــ همٚمٌـ٦م سمحٞمـ٨م صـ٤مر ٓ متٞمٞمـز وإن وومع ايمـقم زمعد دطمقل ايمقومً همنن ىمون)
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ٝكفي قبٌ إٔ ٜكٝل ايٛقت ؾايّٓٛ س٦ٓٝدر عدرز ٚإٕ ندإ ٫ ٜـيدٔ     ٜـئ أْ٘ ٜطت

 . أْ٘ ٜطتٝكفي قبٌ إٔ ٜكٝل ايٛقت ؾًٝظ ايّٓٛ س٦ٓٝر عرز

عدٔ   إٕ ندإ ْاغد٦اّ   ايٓطٝإ   ٚإصيا ٜهدٕٛ عدرزاّ   :ايجاْٞ َٔ أعراز ايؿ٠٬

اغتػاي٘ بدأَس غدري َٓٗدٞ عٓد٘ ندايكسا٠٤ ٚايؿدٓع١, ؾدإٔ ندإ ايٓطدٝإ ْاغد٦ا           

ٚذيدددو ناغدددتػاي٘ بايًدددٗٛ أٚ    ؾًدددٝظ عدددرزّا ..َٓٗدددٞ عٓددد٘عدددٔ اغدددتػاي٘ بدددأَس 

 .ايًعب ٚعبُٖٛا

 اًمنمح  

يظـ أكف يستقؼظ ومبؾ أن يضقؼ ايمقومً.. همويمـقم ضمقـئٍذ فمـذر، وإن ىمـون ًمف، أو يم٤من )

(، ىمـ٤مل اًمِمـٞمخ ٓ يظـ أكف يستقؼظ ومبؾ أن يضقؼ ايمقومً.. همؾقس ايمـقم ضمقـئـٍذ فمـذر

وحمؾ ضمـقاز اًمٜمـقم: إن همٚمٌـف سمحٞمـ٨م صـ٤مر ٓ اسمـ طمجر رمحف اهلل ذم )اًمتحٗم٦م((: )) 

متٞمٞمز ًمف، ومل يٛمٙمٜمف دومٕمف، أو همٚم٥م قمغم فمٜمـف أٟمـف يًـتٞم٘مظ وىمـد سم٘مـل ُمــ اًمقىمـ٧م ُمـ٤م 

 يًٕمٝم٤م وـمٝمره٤م، وإٓ.. طمرم(( اهـ.

 :فائدة 

يًـ إي٘م٤مظ ُمـ ٟم٤مم ىمٌؾ دظمقل اًمقىم٧م، أُّم٤م ُمـ ٟم٤مم سمٕمد دظمقل اًمقىم٧م ومٞمجـ٥م 

 إي٘م٤مفمف.

إكـام (، ًمـٞمس قمـغم إـمالىمـف )ايمـسـقون وة: )( ًمٚمّمـالايمثوين مــ أفمـذار ايمتـلطمغم)

( ؾمـقاء يمـ٤من فمذرًا إن ىمون كوؾمئًو فمـ اكرغويمف زملمر نمـغم مـفـل فمــف( اًمٜمًٞم٤من )يؽقن

ىمويمؼراءة وايمصـعي، همـنن ىمـون ايمـسـقون كوؾمـئًو فمــ آُمر واضم٤ًٌم أو ُمٜمدوسم٤ًم أو ُم٤ٌمطم٤ًم )

يمؾفق أو وذيمـؽ ىموكرـغويمف زمـو( ذم اًمتـ٠مظمػم، )اكرغويمف زملمر مـفـل فمــف.. همؾـقس فمـذراً 

 (، وُمـ سم٤مب أومم إن اٟمِمٖمؾ سمٛمحرم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.ايمؾعى أو كحقَهو

                                                 

 (1/457حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (1)
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 ما ٓتعلل بالصالٗ

ٚيًؿ٠٬ غسٚؾي, ٚأزنإ, ٚأبعاض, َٚبا٬ت, ٚضٓٔ   ؾ٬ بدد َدٔ أ ا٥ٗدا    

 ,................................................................................ بػسٚرٗا
 اًمنمح  

٨م ُمـ أقمذار شم٠مظمػم اًمّمالة: اجلٛمع سمـلم اًمّمـالشملم، أي: شم٘مـديؿ اًمّمـالة اًمث٤مًم

قمـ وىمتٝم٤م، أو شم٠مظمػمه٤م قمٜمف، وذًمؽ ًمٚمجٛمع سمٞمٜمٝم٤م وسملم صالة أظمرى، سم٥ًٌم اًمًـٗمر 

 أو اعمرض أو اعمٓمر، يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمنمح.

ٞمٕمـذر اًمراسمع ُمـ آقمذار: اإليمراه، سم٠من ُيٙمَره قمغم إظمراج اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م، وم

 ذم ذًمؽ، ًمٙمـ سمنمط شمقومر ذوط اإليمراه وهل:

 ىمدرة اعمٙمِره قمغم حت٘مٞمؼ ُم٤م هدد سمف سمقٓي٦م يم٤مٕب، أو شمٖمٚم٥ُّم يم٤مًم٘مقة. .1

 يمِره سمف سمدومع أو هرب أو اؾمتٖم٤مصم٦م.أُم٤م  ُمٜمعقمجز اعمٙمَره قمـ  .2

 فمـ اعمٙمَره أٟمف إن اُمتٜمع ومٕمؾ اعمٙمِره ُم٤م ظمقومف سمف. .3

 أن ٓ شمٙمقن هٜم٤مك ىمريٜم٦م اظمتٞم٤مر.  .4

 

 لصالٗما ٓتعلل با

( وهــل مجــع ذط، وهـق ًمٖمــ٦ًم: اًمٕمالُمــ٦م. واصــٓمالطم٤ًم: ُمــ٤م ويمؾصـالة ذوط)

جي٥ُم شم٘مدُمف قمغم اًمٌمء واؾمتٛمراره ومٞمـف، وُيٕمـّرف يمـذًمؽ سم٠مّٟمـف: ُمـ٤م يٚمـزم ُمــ قمدُمـف 

 اًمٕمدم وٓ يٚمزم ُمـ وضمقده اًمقضمقد وٓ قمدم ًمذاشمف.

، وهق ًمٖم٦ًم: ضم٤مٟم٥م اًمٌمـء إىمـقى. وذقمـ٤ًم: أرىمون( هل٤م )و) ـٍ ( وهل مْجُع ريم

 ء ُمـ اعم٤مهٞم٦م ٓ شمتح٘مؼ إٓ سمف.ضمز

 زممموؿمفو، ) اًمّمالة  ( أي: ادائفو  مـ  وأزمعوض، ومبطالت، وؽمــ، همالزمد)
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ٚأزناْٗا, ٜٚٓبػٞ احملاؾـي١ ع٢ً أبعاقٗا ٚضٓٓٗا, ٚجيب تسى َبا٬تٗا .ؾإٕ 

تسنت اغيؿ١ًٝ غسرا َٔ غسٚرٗا, أٚ زنٓا َٔ أزناْٗا باًدت ؾد٬تٗا. ٚإٕ   

٬تٗا ْٚدب هلدا ضدذٛ  ايطدٗٛ. ٚإٕ ؾعًدت     تسنت بعض َٔ أبعاقٗا ؾشت ؾ

غ٦ٝا َٔ َبا٬تٗا باًت ؾ٬تٗا. ٚإٕ تسنت ضٓ٘ َٔ ضٓٓٗا ؾشت ؾ٬تٗا 

  .ٚؾاتٗا ؾك١ًٝ ايعٌُ بتًو ايط١ٓ

 شسّط الصالٗ

ا٭ٍٚ د اياٗاز٠ عٔ اسبدخ ا٭ؾػس, ٚاسبدخ ا٭نر   : غسٚؾي ايؿ٠٬ مثا١ْٝ

 .............................................................. ٚقد تكدّ ذنس اياٗاز٠
 اًمنمح  

( أشمٞمـ٦م إن وأرىموهنو، ويـبغل اظمحوهمظي فمعم أزمعوضفو وؽمــفو، وجيى سمـرك مبطالهتـو

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

رىمــًو مــ أرىموهنـو.. ( شمريمـ٧م )همنن سمرىمـً اظمصـؾقي ذؿمـًو مــ ذوؿمفـو، أو)

وإن ه٤م إن ظمرج اًمقىم٧م، )( وًمزُمٝم٤م إقم٤مدهت٤م إن سم٘مل اًمقىم٧م، أو ىمْم٤مؤزمطؾً صالهتو

( وؾمـٞم٠ميت إن سمرىمً زمعضًو مـ أزمعوضفو.. صحً صالهتو، وكدب هلو ؽمجقد ايمسفق

وإن همعؾً ؾمقئًو مـ مبطالهتو.. زمطؾً صالهتو، وإن سمرىمً ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شمٗمّمٞمٚمف، )

يت ٠م(، وؾمقف يؽمـي مـ ؽمــفو.. صحً صالهتو، وهموسمتفو همضقؾي ايمعؿؾ زمتؾؽ ايمسـي

  شمٕم٤ممم.شمٗمّمٞمؾ يمؾ ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل

 

 شسّط الصالٗ

 ( ذوط، وهل:شمامكقي( اًمتل ٓ شمّمح اًمّمالة دوهن٤م )ذوط ايمصالة)

احلدث آصغر، واحلدث آىمػم، ( الدصملم )ايمطفورة فمـ( ُمٜمٝم٤م: )إول)

 ( سمتٗمّمٞمٚمٝم٤م ذم ذىمر ايمطفورةيمذًمؽ ) سم٢مؾمٝم٤مب، وشم٘مدم   قمٜمٝمام  ( الدي٨موومد سمؼدم
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دب ايٛق٤ٛ, أٚ سدخ أنر ٖٚٛ َا ؾًٛ نإ ع٢ً اغيسأ٠ سدخ أؾػس ٖٚٛ َا أٚ

  .ؾ٬ تؿح ؾ٬تٗا ست٢ تتاٗس ..أٚدب ايػطٌ

 .اياٗاز٠ عٔ ايٓذاض١ ؼي ايجٛب ٚايبدٕ ٚاغيهإ :ايجاْٞ
 اًمنمح  

همؾق ىمون فمعم اظمرأة ضمدث أصغر، وهق مو اوصمى ايمقضقء، أو ضمدث أىمػم، سم٤مهب٤م، )

(، ومٚمق صٚم٧م طفرهمال سمصح صالهتو ضمتك سمت( يمام شم٘مدم.. )سؾوهق مو اوصمى ايمغ

سمدون ـمٝم٤مرة وًمق ٟم٤مؾمٞم٦ًم.. مل شمّمح صالهت٤م وشمث٤مب قمغم ىمّمده٤م إن يم٤مٟم٧م همػم 

 قم٤مُمدة، وشم٠مصمؿ إن يم٤مٟم٧م قم٤مُمدة: ٕن اًمتٚمٌس سمٕم٤ٌمدة وم٤مؾمدة طمرام.

وإن يم٤مٟمــ٧م وم٤مىمــدة ًمٚمٓمٝمــقريـ، ومتّمــكم دون ـمٝمــ٤مرة لرُمــ٦م اًمقىمــ٧م، و هــذه  

ــ٤مًمٙمالم وا ــؾ سم ــقع: شمٌٓم ــ٤مل ذم اعمجٛم ــذا ىم لــدث اًمّمــالة شمقصــػ سم٤مًمّمــح٦م، وهل

وٟمحقمهــ٤م، صمــؿ سمٕمــد ذًمــؽ ذم أي وىمــ٧م وضمــدت اعمــ٤مء.. أقمــ٤مدت، أُمــ٤م إن وضمــدت 

 اًمؽماب.. ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ وهق:

 إن  وضمدشمف ذم ُمٙم٤من يً٘مط ومٞمف اًم٘مْم٤مء.. وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م ومٕمؾ اًمّمالة. ـ1

 إن وضمدشمف ذم ُمٙم٤من ٓ يً٘مط ومٞمف اًم٘مْم٤مء.. ومال دم٥م إذ ٓ وم٤مئدة طمٞمٜمئذ.   ـ2

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

(، وهق ُمٚمٌقس اعمّمـكم ؿمفورة فمـ ايمـجوؽمي دم ايمثقب( ُمـ ذوـمٝم٤م: )ايمثوين)

وُم٤م حيٛمٚمف ويتّمؾ سمف وإن مل يتحرك سمحريمتف، ومٞمدظمؾ ذم ذًمؽ يمؾ ُم٤م هق ُمقضمقد ذم 

 ٤مرشمف.ضمٞمٌف وٟمٔم

 ( وهق اًمذي واظمؽون( أي فم٤مهر سمدهن٤م، ومٞمِمٛمؾ داظمؾ إٟمػ واًمٗمؿ، )وايمبدن)

ـــــ ـــــراٍب وَمَ٘م  وشُم
ٍ
ـــــ٤مء ــــــ عم  دا وَُم

  

 

 اًمَٗمــــْرَض َصــــغم  صمــــؿ ُمٝمــــام َوضَمــــدا

 

  

 

ـِ وَمرَدا طمٞم٨ُم يًُ٘مُط اًمَ٘مَْم٤م   ُِمـ َذْي

 

 سمـــــــِف ومتجديـــــــٌد قمٚمٞمـــــــف وُمِرَوـــــــ٤م 
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ؾًٛ نإ ع٢ً ثٛبٗا ايرٟ تؿًٞ ؾٝ٘, أٚ ع٢ً بدْٗا, أٚ ؼي اغيهإ ايرٟ تؿًٞ 

 .مل تؿح ؾ٬تٗا ..ؾٝ٘ ظباض١
 اًمنمح  

 يالىمٞمف اعمّمكم أي: ي٤ٌمذ سمدٟمف أو صمقسمف.

و فمعم زمـدهنو، أو دم اظمؽـون ايمـذي سمصـقم همؾق ىمون فمعم شمقهبو ايمذي سمصقم همقف، أ)

( طمتك ًمق يم٤مٟم٧م ضم٤مهٚم٦م هب٤م قمٜمد ومٕمؾ اًمّمالة وقمٚمٛمتٝم٤م همقف كجوؽمي.. ل سمصح صالهتو

 سمٕمد اًمّمالة.. ومتٚمزُمٝم٤م اإلقم٤مدة. ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ــ٨ْم  ٌَ  وـُمْٝمــُر ُمــ٤م مل ُيْٕمــَػ قمٜمــف ُمـــ ظَم

 

ـــَدْث  ــــ طَم ـــَدَٟم٤ًم وُِم ـــ٤ًم سَم ـــ٤ًم ُمٙم٤مٟم  صَمْقسَم

 

 

 

 

سمدٟمـف أو صمقسمـف.. حمـ٤مذاة اًمٜمج٤مؾمـ٦م، وم٢مهنـ٤م ٓ شميـ وظمرج سم٘مقًمٜمـ٤م اًمـذي يٌـ٤مذ  

 وًمٙمـ شمٙمره اعمح٤مذاة هل٤م إن ىمرسم٧م ُمٜمٝم٤م قمروم٤ًم.

 :مسألة الحبل  

 طمٙمؿ صالة اعمتّمٚم٦م سمحٌؾ ذم ـمرومف ٟمج٤مؾم٦م قمغم صقر، وهل:  

إن يم٤مٟم٧م ىم٤مسمْمـ٦م أو طم٤مُمٚمـ٦م ًمٚمحٌـؾ اعمتّمـؾ سم٤مًمٜمج٤مؾمـ٦م.. سمٓمٚمـ٧م صـالهت٤م  ـ1

يم٤مٟم٧م ىم٤مسمْم٦م ًمٓمٗمٚمٝم٤م وقمٚمٞمـف  ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء أٟمجر سمجره٤م أم ٓ، وُمـ ذًمؽ ُم٤مًمق

 ٟمج٤مؾم٦م، أو صٕمد قمغم فمٝمره٤م وهل ؾم٤مضمدة، ومتٌٓمؾ صالهت٤م طمٞمٜمئِذ.

إن يم٤من الٌؾ قمغم ضمزء ـم٤مهر ُمتّمـؾ سمٜمج٤مؾمـ٦م، يمـ٠من يمـ٤من الٌـؾ ُمتّمـاًل  ـ2

سمًٗمٞمٜم٦م هب٤م ٟمج٤مؾم٦م، وم٢من مل شمِمد الٌؾ.. صح٧م صالهت٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم، وإن ؿمـدشمف.. 

 شمٌٓمؾ.سمٓمٚم٧م صالهت٤م إن يم٤من يٜمجر سمجره٤م، وإن مل يٜمجر.. مل 

إذا ضمٕمٚم٧م اعمّمٚمٞم٦م الٌؾ حت٧م ىمدُمٝم٤م.. ومال يي ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء يم٤من الٌـؾ  ـ3

 ُمتّماًل سمٜمجس ُم٤ٌمذة أو سمٓم٤مهر ُمتّمؾ سمٜمجس.
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 , ...................................................................ضرت ايعٛز٠: ايجايح
 اًمنمح  

ٜم٘مص واًمٌمء اعمًت٘مٌح، (، وهل ًمٖم٦م اًمؽمؼم ايمعقرة) :( ُمـ ذوـمٝم٤مايمثويمٌ) 

 ذقم٤ًم: شمٓمٚمؼ قمغم ُم٤م جي٥م ؾمؽمه ذم اًمّمالة وحيرم اًمٜمٔمر إًمٞمف.

ومٞمج٥م قمغم اعمّمٚمٞم٦م ؾمؽم قمقرهت٤م وًمق يم٤مٟم٧م ذم ظمٚمقة وذم فمٚمٛمـ٦م: ًم٘مقًمـف صـغم 

ٓ  سمِِخــاَمٍر(( أظمرضمــف  ــُؾ اهلل َصــاَلَة طَمــ٤مِئٍض ـ أي سمــ٤مًمغ ـ إِ ٌَ َٓ َيْ٘م اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ: ))

ل ؾمؽم اًمٕمـقرة ذم همـػم اًمّمـالة أيْمـ٤ًم وًمـق ذم ظمٚمـقة إٓ اخلٛم٦ًم إٓ اًمٜم٤ًمئل، ويٜمٌٖم

ل٤مضم٦م: ٕن اهلل أطمؼ أن يًتحٞم٤م ُمٜمف. ىم٤مل ذم اعمٖمٜمل: ))وٓ جيـ٥م ؾمـؽم قمقرشمـف قمــ 

 ٟمٗمًف سمؾ يٙمره ٟمٔمره إًمٞمٝم٤م ُمـ همػم طم٤مضم٦م(( اهـ.

وذط اًم٤ًمشمر اًمذي شمًؽم سمـف قمقرهتـ٤م أن يٛمٜمـع إدراك ًمـقن اًمٌنمـة وًمـق ـمٞمٜمـ٤م 

ض اًمٕمقرة سمٞمده٤م أو سمٞمد همػمه٤م طمٞم٨م ٓ ٟم٘مض، سمـؾ جيـ٥م وُم٤مء يمدر، وجيقز ؾمؽم سمٕم

إذا مل دمد همػمه٤م شمًؽم سمـف، وهـؾ شمٌ٘مٞمٝمـ٤م قمٜمـد اًمًـجقد قمـغم اًمٕمـقرة أم شمْمـٕمٝم٤م قمـغم 

 إرض؟ 

اظمت٤مر اًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م إسم٘م٤مءه٤م ذم اًمًجقد: ٕن ؾمـؽم اًمٕمـقرة ُمتٗمـؼ قمٚمٞمـف سمـلم 

٥م اًمِمــٞمخلم، وووــع اًمٙمٗمــلم ذم اًمًــجقد خمتٚمــػ ومٞمــف، وىمــ٤مل اًمِمــٞمخ اًمــرُمكم: جيــ

ووٕمٝم٤م ذم اًمًجقد: ٕن اًمًؽم إٟمام جي٥م قمغم اًم٘م٤مدر وهل قم٤مضمزة، وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ 

طمجر: شمتخػم ًمتٕم٤مرض اًمقاضمٌلم ومه٤م ووع اًمٙمٗملم قمغم إرض ذم اًمًجقد وؾمؽم 

 اًمٕمقرة.

 وجي٥م ؾمؽم اًمٕمقرة ذم اًمّمالة ُمـ إقمغم واجلقاٟم٥م ٓ ُمـ أؾمٗمؾ، سمٕمٙمس 

                                                 

 .(1/256)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (1)

 .(263)سمنمى اًمٙمريؿ اٟمٔمر:  (2)
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 , ....................٣ ايٛد٘ ايهؿريٚعٛز٠ اسبس٠ ؼي ايؿ٠٬ طيٝل بدْٗا َا ضٛ
 اًمنمح  

اخلٗمٞملم ومٚمق رؤيـ٧م قمقرهتـ٤م ُمــ إؾمـٗمؾ.. مل شميـ، وإن رؤيـ٧م ُمــ إقمـغم يمـ٠من 

رؤي٧م ُمـ ـمقق ىمٛمٞمّمٝم٤م ًمًِٕمتف ـ وهذا ي٘مع ومٞمف يمثػم ُمـ اًمٕمـقام ـ.. سمٓمٚمـ٧م صـالشمف 

 ومٞمٚمزُمف زّره أو ؿمّد وؾمٓمف. 

ٕمـ٤مم ذم اعمج٤مقمـ٦م وم٢مٟمـف وٓ جيقز ًمٚمٕم٤مري همّم٥م اًمثقب ًمٚمّمـالة، سمخـالف اًمٓم

جيقز ًمٞمٜم٘مذ ٟمٗمًف ُمـ اهلالك، أُم٤م ذم اًمّمالة ومٞمٛمٙمٜمف أن يّمكم قم٤مريـ٤ًم ُمــ همـػم إقمـ٤مدة 

ومٚمؿ يٙمـ ًمف قمذر ًمٚمٖمّم٥م، وًمٙمـ ًمق أطمت٤مج ًمثقب ًمدومع طمر أو سمرد ُمٝمٚمٙملم.. ضم٤مز 

ًمف همّمٌف ًمٞمٜم٘مذ ٟمٗمًف، وإن وضمـد اعمّمـكم صمقسمـ٤ًم ُمتٜمجًـ٤ًم وٓ يٛمٙمٜمـف شمٓمٝمـػمه.. صـغم 

 ٞمف، أُم٤م إذا وضمد طمريرًا.. وم٢مٟمف يّمكم سمف ٕٟمف ضورة.قم٤مري٤ًم وٓ إقم٤مدة قمٚم

(، وم٤مًمقضمف واًمٙمٗملم وفمقرة احلرة دم ايمصالة مجقع زمدهنو ؽمقى ايمقصمف وايمؽػكم)

ًمٞم٤ًم سمٕمقرة، وجي٥م اًمتٜمٌف عم٠ًمًم٦م فمٝمقر اًم٤ًمقمديـ ُمـ اًمٞمديـ ذم اًمّمالة قمٜمد اًمرومـع 

ذًمـؽ يٕمـد ُمــ ًمٚمتٙمٌػم وقمٜمد اًمٜمزول إمم اًمًـجقد إذا يم٤مٟمـ٧م أيمامُمٝمـ٤م واؾمـٕم٦م، ومـ٢من 

اٟمٙمِم٤مف اًمٕمقرة اعمٌٓمؾ ًمٚمّمالة، ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م ؾمؽم اًم٤ًمقمديـ، وذًمؽ سمقوع طمٌؾ 

ــده٤م أو ٟمزًمــ٧م ًمٚمًــجقد.. مل ئمٝمــر  ــ٢مذا رومٕمــ٧م ي ــرسمط سم٤مإلهبــ٤مم، وم ــ٤مًمٙمؿ ي ُمتّمــؾ سم

ؾم٤مقمده٤م: ٕن الٌؾ يٛمٜمع ذًمـؽ، وًمتتٜمٌـف أن يٙمـقن الٌـؾ ىمّمـػمًا ٓ ـمقيـؾ: إذ ٓ 

 وم٤مئدة ُمٜمف ًمق ـم٤مل.

سمدهن٤م، وقمٜمد اعمحـ٤مرم  واًمٜمًـ٤مء همـػم اًمٗم٤مؾمـ٘م٤مت وهمـػم وقمقرة الرة قمٜمد مجٞمع 

 اًمٙم٤مومرات ُم٤م سملم اًمنة واًمريم٦ٌم، وقمٜمد اًمٜم٤ًمء اًمٗم٤مؾم٘م٤مت واًمٙم٤مومرات ُم٤م ٓ يٌدو 

                                                 

 .(1/258)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (1)
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ؾًٛ ؾًت َهػٛؾ١ ايعٛز٠, أٚ  ,ٚعٛز٠ ا٭١َ ؼي ايؿ٠٬ َا بري ايطس٠ ٚايسنب١

 .باًت ؾ٬تٗا ..اْهػؿت أثٓا٤ ايؿ٠٬ ٚمل تطرتٖا سا٫ّ
 اًمنمح  

قمٜمد اعمٝمٜم٦م، وم٤مًمـذي يٌـدو ًمـٞمس سمٕمـقرة، وهـق اًمـرأس واًمقضمـف واًمٕمٜمـؼ واًمٞمـدان إمم 

 اًمٕمْمديـ واًمرضمالن إمم اًمريمٌتلم، وُم٤م قمداه قمقرة.

 واعمراد وم٤مًمٗم٤مؾم٘م٤مت هـ اًماليت ٓ يتقرقمـ قمـ ذيمر حم٤مؾمـ اعمرأة قمٜمد اًمٜم٤ًمء.

(، مـو زمـكم ايمرسـة وايمرىمبـي( يمٕمـقرة اًمرضمـؾ، وهـل )وفمقرة إمي دم ايمصـالة)

ضم٤مٟم٥م مجٞمع اًمٌـدن يمـ٤ملرة،  وذم اخلٚمـقة اًمًـقأشم٤من، ومهـ٤م ٤م قمٜمد اًمرضم٤مل إوقمقرهت

اًم٘مٌؾ واًمدسمر، وؾمـٛمٞمت٤م سمـذًمؽ ٕٟمـف يًـقء ًمّمـ٤مطمٌٝمام يمِمـٗمٝمام، وقمـقرة إُمـ٦م قمٜمـد 

 اًمٜم٤ًمء اًمٗم٤مؾم٘م٤مت واًمٙم٤مومرات ُم٤م ٓ يٌدو قمٜمد اعمٝمٜم٦م.

 زوضمٝم٤م ٓ قمقرة سمٞمٜمٝمام ُمٓمٚم٘م٤ًم. :واعمرأة قمٜمد طمٚمٞمٚمٝم٤م أي 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ـــــؽَمهْ و ًُّ ـــــ٤م اًم ٍة قمٚمٞمٝم ـــــر  ـــــػُم طُم  هم

 

هْ  ـــــــُن  ــــــ٦ٍم ًمِ ٌَ ـــــــ ُريم ــــــقَرٍة ُِم  ًمَٕم

 

 

 

ٌة   سمِــاَم  -ٓ اًمَقضْمــِف واًمَٙمــػِّ  -وطمــر 

 

ـــ٤م ـــْدَرَة َُم ـــق يُم ٚمـــقَن وًَم  ٓ َيِّمـــُػ اًم 

 

 

  

( سمـريح أو مؽرـقهمي ايمعـقرة أو اكؽرـػً أشمــوء ايمصـالة( اعمـرأة )همؾق صّؾً) 

ُم٤م ًمق يمِمـٗمتٝم٤م هـل ُمتٕمٛمـدة.. سمٓمٚمـ٧م (، أول سمسؼمهو ضموًٓ.. زمطؾً صالهتوهبٞمٛم٦م، )

 صالهت٤م وًمق ؾمؽمهت٤م طم٤مًٓ.

: وًمـق شمٙمـرر -أي: اسمــ ىم٤مؾمـؿ  -ىم٤مل ذم ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ((: ))وىم٤مل ؾمـؿ 

يمِمػ اًمريح وشمقامم سمحٞم٨م اطمت٤مج ذم اًمًؽم إمم طمريم٤مت يمثػمة ُمتقاًمٞم٦م.. سمٓمٚم٧م، يمام 

 ـم٤مًم٧م  وأ ُمٙمِمقوم٦م اًمرأس ومٕمت٘م٧م ومٞمٝم٤م، ووضمدت مخ٤مرًا سمٕمٞمدًا،  -أُم٦م  –ًمق صٚم ٧م 
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 .اضتكباٍ ايكب١ً ٖٚٞ ايهعب١ بايؿدز :ايسابل
 اًمنمح  

 ُمدة اًمتٙمِمػ(( اهـ.

اعمـراد  (و( واًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٚمٖمـ٦م: اجلٝمـ٦م، )اؽمتؼبول ايمؼبؾي( ُمـ ذوـمٝم٤م: )ايمرازمع)

(، وؾمـٛمٞم٧م ىمٌٚمـ٦م ٕن اعمّمـكم ي٘م٤مسمٚمٝمـ٤م، وؾمـٛمٞم٧م يمٕمٌـ٦م ٓرشمٗم٤مقمٝمـ٤م هل ايمؽعبـيهب٤م )

( ٓ سم٤مًمقضمـف، وجيـ٥م قمٜمـدٟم٤م اًمِمـ٤مومٕمٞم٦م زمويمصـدرهل٤م )وىمٞمؾ ٓؾمتدارهت٤م، وجي٥م اؾمت٘م٤ٌم

اؾمت٘م٤ٌمل قملم اًمٙمٕم٦ٌم ي٘مٞمٜم٤ًم ذم اًم٘مرب وفمٜم٤ًم ذم اًمٌٕمد، واظمت٤مر اإلُم٤مم اًمٖمزازم اؾمـت٘م٤ٌمل 

ضمٝم٦م اًمٙمٕم٦ٌم يم٤ملٜمٗمٞم٦م، ىم٤مل ذم اًمٌٖمٞم٦م قمـ اًمٙمردي: ))واًم٘مقل اًمث٤مين ـ أي ذم اعمذه٥م 

عمـ سمٕمد قمٜمٝم٤م، وهق ىمـقي ـ اؾمت٘م٤ٌمل اجلٝم٦م أي أطمد اجلٝم٤مت إرسمع اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم 

اظمت٤مره اًمٖمزازم وصححف اجلرضم٤مين واسمـ يم٩م واسمـ أيب قمٍمون، وضمزم سمـف اعمحـكم، 

ىم٤مل إذرقمل: وذيمر سمٕمض إصح٤مب أٟمف اجلديد وهق اعمخت٤مر: ّٕن ضمرُمٝم٤م صٖمػم 

يًتحٞمؾ أن يتقضمف إًمٞمٝم٤م أهؾ اًمدٟمٞم٤م ومٞمٙمتٗمل سم٤مجلٝم٦م، وهلـذا صـح٧م صـالة اًمّمـػ 

، وُمٕمٚمقم أن سمٕمْمـٝمؿ ظمـ٤مرضمقن ُمــ حمـ٤مذاة اًمٕمـلم(( اًمٓمقيؾ إذا سمٕمدوا قمـ اًمٙمٕم٦ٌم

اهـ. صمـؿ سمٕمـد ذًمـؽ ذيمـر اًمتح٘مٞمـؼ ذم اًم٘مـقًملم وأٟمـف ٓ شمٕمـ٤مرض سمٞمـٜمٝمام طمٞمـ٨م ىمـ٤مل: 

اًمتٗمّمٞمؾ اًمقاىمع ذم اًم٘مقل سم٤مجلٝم٦م واىمـع       ))واًمتح٘مٞمؼ أٟمف ٓ ومرق سملم اًم٘مقًملم، إذ 

اًمتٞمـ٤مُمـ و  وىمققمٝم٤م، وهل أٟمف ًمـق فمٝمـر اخلٓمـ٠م ذم ذم اًم٘مقل سم٤مًمٕملم إٓ ذم صقرة يٌٕمد

سم٤مٓضمتٝم٤مد.. مل ي١مصمر ىمٓمٕم٤ًم، ؾمقاء يم٤من سمٕمد اًمّمالة أم ومٞمٝم٤م،  هاًمتٞم٤مه، وم٢من يم٤من فمٝمقر

سمؾ يٜمحرف ويتٛمٝم٤م، أو سم٤مًمٞم٘ملم.. ومٙمذًمؽ أيْم٤ًم إن ىمٚمٜم٤م سم٤مجلٝم٦م ٓ إن ىمٚمٜم٤م سم٤مًمٕملم: سمؾ 

 اًمٙمٕم٦ٌم وٓ شمتّمقر إٓ ُمع   سمٛمِم٤مهدة  اخلٓم٠م إُم٤م دم٥م اإلقم٤مدة وآؾمتئٜم٤مف، وشمٌلّم 

                                                 

 (.2/159سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

اًم٘مرب، أو إظم٤ٌمر قمدٍل، ويمذا رؤي٦م اعمح٤مري٥م اعمٕمتٛمدة اًم٤ًمعم٦م ُمــ اًمٓمٕمــ، ىم٤مًمـف ذم 

  .اًمتحٗم٦م((اهـ

 وُمـ أُمٙمٜمٝم٤م قمٚمؿ اًم٘مٌٚم٦م وٓ طم٤مئؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًم٘مٌٚم٦م.. مل شمٕمٛمـؾ سم٘مـقل همػمهـ٤م،

وُمـ ذًمؽ ىمدرة إقمٛمك قمغم ُمس طمٞمٓم٦م اعمحراب طمٞم٨م ؾمٝمؾ، وُمـ قمجـزت قمــ 

اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م يم٠من يم٤مٟم٧م ُمريْم٦م أو ُمرسمقـم٦م قمغم ظمِم٦ٌم.. صٚم٧م طمٞم٨م اؾمتٓم٤مقم٧م 

رة قمذره٤م، وم٢من أُمٙمٜمٝم٤م أن شمّمكم إمم اًم٘مٌٚم٦م ىم٤مقمـدة وإمم دوشمٕمٞمد اًمّمالة سمٕمد ذًمؽ: ًمٜم

د: ٕن ومرض اًم٘مٌٚم٦م آيمد همػمه٤م ىم٤مئٛم٦م.. وضم٥م إول وهق اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م ُمع اًم٘مٕمق

ُمـ ومرض اًم٘مٞم٤مم، سمدًمٞمؾ ؾم٘مقط اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٜمٗمؾ ُمع اًم٘مدرة قمٚمٞمف يمـام ؾمـٞم٠ميت إن ؿمـ٤مء 

اهلل شمٕم٤ممم ىمري٤ًٌم، وشمٕمذر ذم شمرك آؾمت٘م٤ٌمل يمذًمؽ ذم صالة ؿمدة اخلقف يمٝمرب ُمــ 

ؾمٞمؾ أو طمريؼ أو همػمه. ىم٤مل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م )وُمــ اخلـقف اعمجـّقز ًمـؽمك آؾمـت٘م٤ٌمل أن 

ض ُمٖمّمــقسم٦م وخيــ٤مف ومــقت اًمقىمــ٧م، ومٚمــف أن حيــرم ويتقضمــف يٙمــقن ؿمــخص ذم أر

  ًمٚمخروج ويّمكم سم٤مإليامء(اهـ.

 :مسألة 

اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م ذـم٤م ذم اًمّمالة إٓ ذم ٟم٤مومٚمـ٦م اًمًـٗمر وم٘مـط، اُمـ٤م ذم اًمٗمـرض ذم 

اًمًــٗمر ومٞمِمــؽمط يمــذًمؽ اؾمــت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚمــ٦م، ومٚمٚمٛمًــ٤مومر اًمتٜمٗمــؾ رايمٌــ٤ًم أو ُم٤مؿمــٞم٤ًم، وٓ 

ايم٥م ذم ُمرىمد أو همػمه إمت٤مم اًمريمقع واًمًجقد.. يِمؽمط ـمقل اًمًٗمر، وم٢من أُمٙمـ ًمٚمر

 يٛمٙمٜمف   مل  سم٤مًمًٗمٞمٜم٦م، وإن يي   ذًمؽ اًمًٗمٞمٜم٦م: ٕن  ي٘مقد  اًمذي   اعمالح ًمزُمف، إٓ 

                                                 

 (.2/84سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)

 .(1/428)هن٤مي٦م اعمحت٤مج  (2)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

ؾ قمٚمٞمف يم٠من يم٤مٟم٧م اًمًٞم٤مرة واىمٗمـ٦م أو ؾمـ٤مئرة وهـق آؾمت٘م٤ٌمل ـ أي اًمرايم٥م ـ وم٢من ؾمٝم

وخيـتص اؾمـت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚمـ٦م ذم ٟم٤مومٚمـ٦م اًمًـٗمر سمـ٤مًمتحرم  ي٘مقده٤م.. وضم٥م، وإٓ.. ومال،

 وم٘مط، ومال جي٥م ومٞمام قمداه وإن ؾمٝمؾ، يمام ذم اعمٖمٜمل.

وإذا صغم اًمٜم٤مومٚم٦م وهق رايم٥م طمرم قمٚمٞمف آٟمحراف قمــ صـقب ـمري٘مـف: ٕن 

 ٟمحراف إمم اًم٘مٌٚم٦م: ٕهن٤م إصؾ.ىمٌٚمتف هل ـمري٘مف، إٓ إذا يم٤من آ

 ىم٤مل ذم اًمزسمد:

..................................

.. 

..... 

ــــــال ــــــ٤مٍل طُمٚمِّ ـْ ٓ ذم ىِمَت  واؾمــــــَتْ٘مٌَِٚم

 

 

 

ـــــ ـــــَٗمٍر وإْن ىَم ـــــ٤موماِلِت ؾَم  ٍَمْ ـأو ٟم

 

...................................

..   :مسائل 

ر إمم همػم اًم٘مٌٚم٦م إذا اٟمحرف اًمرايم٥م قمـ صقب ـمري٘مف وهق يّمكم ذم اًمًٗم ـ1

وهق ٟم٤مد أو أظمٓم٠م اًمٓمريؼ ُمـ همػم شمٕمٛمد.. سمٓمٚم٧م صالشمف إن ـمـ٤مل اًمـزُمـ، وإٓ.. 

ومال، وًمٙمـ يًجد ًمٚمًٝمق ذم ال٤مًمتلم قمٜمد اًمِمـٞمخ اًمـرُمكم: ٕن قمٛمـد ذًمـؽ ُمٌٓمـؾ، 

  ويًجد ذم طم٤مًم٦م اخلٓم٠م ٓ اًمٜمًٞم٤من قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر.

ًم٘مٌٚمـ٦م وأشمـّؿ ًمق صـغم ومروـ٤ًم وهـق ومـقق اًمداسمـ٦م ويم٤مٟمـ٧م واىمٗمـ٦م واؾمـت٘مٌؾ ا ـ2

ريمققمف وؾمجقده.. صح٧م صالشمف، أُم٤م إن يم٤مٟم٧م ؾم٤مئرة.. ومال شمّمـح اًمّمـالة: ٕن 

 ؾمػمه٤م ُمٜمًقب إًمٞمف سمدًمٞمؾ ضمقاز اًمٓمقاف قمٚمٞمٝم٤م.

 وؾمجقده   ريمققمف  أشمّؿ وضمقسم٤مً  ُم٤مر..   وهق اًمًٗمر   ذم  إذا صغم اًمٜمٗمؾ ـ3

                                                 

 .(1/152)اٟمٔمر: ذح اعمحكم قمغم اعمٜمٝم٤مج  (1)

 .(1/524)، وحتٗم٦م اعمحت٤مج (1/211)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (2)
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إٔ تعًِ إٔ ايؿ٠٬ ؾسض عًٝٗا   ؾًٛ اعتكدت أْٗا ض١ٓ مل تؿح  :اشباَظ

 .٬تٗاؾ
 اًمنمح  

واؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ومٞمٝمام وذم إطمراُمف، ويمذا ضمٚمقؾمف سملم اًمًـجدشملم، وٓ يٛمٌمـ إٓ ذم 

 ىمٞم٤مُمف وشمِمٝمده وؾمالُمف.

ًمق صغم ذم اًمٙمٕم٦ٌم صـح٧م صـالشمف إن اؾمـت٘مٌؾ ضمـداره٤م أو سم٤مهبـ٤م إن يمـ٤من  ـ4

ُمردودًا أو ُمٗمتقطم٤ًم ُمع ارشمٗم٤مع قمتٌتف صمٚمثل ذراع، وإذا صغم قمـغم ؾمـٓمحٝم٤م، ومـ٢من يمـ٤من 

ُمـ سمٜم٤مئٝم٤م ىمدر صمٚمثـل ذراع أو ؿم٤مظمّمـ٤ًم يمـذًمؽ ُمتّمـاًل سم٤مًمٙمٕمٌـ٦م.. صـح٧م  ُمًت٘مٌالً 

 صالشمف: ٕٟمف ُمتقضمف إمم ضمزء ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم.

 :فائدة 

إن يم٤مٟم٧م اعمّمٚم٦م ىم٤مئٛم٦م ومتًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م سم٤مًمّمدر، وإن يم٤مٟمـ٧م ُمْمـٓمجٕم٦م قمـغم  

ضمٜمٌٝم٤م.. وم٤ٌمًمقضمف واًمّمـدر، وإن يم٤مٟمـ٧م ُمًـتٚم٘مٞم٦م قمـغم فمٝمرهـ٤م.. وم٠ٌممخيصـ ىمـدُمٞمٝم٤م 

 ووضمٝمٝم٤م. 

ٚمٛمرأة أن شمّمكم اًمٜمٗمؾ ضم٤مًم٦ًم ُمـ همـػم قمـذر، أي: ُمـع إُمٙمـ٤من اًم٘مٞمـ٤مم: وجيقز ًم

ًمٙمـ هل٤م ٟمّمػ أضمر اًم٘م٤مئؿ: ًمٜمٝم٤م ُمـ همػم قمـذر، يمـام يٛمٙمٜمٝمـ٤م يمـذًمؽ أن شمّمـٚمٞمف أي: 

اًمٜمٗمؾ وهل ُمْمٓمجٕم٦م قمـغم ضمٜمٌٝمـ٤م ُمـع اًم٘مـدرة قمـغم ومٕمٚمـف وهـل ضم٤مًمًـ٦م أو ىم٤مئٛمـ٦م: 

ٞم٦م قمـغم وًمٙمـ هل٤م ٟمّمػ أضمـر اًم٘م٤مقمـد، وٓ جيـقز هلـ٤م أن شمّمـكم اًمٜمٗمـؾ وهـل ُمًـتٚم٘م

 فمٝمره٤م ُمٕمف إُمٙم٤من ومٕمٚمف سمام هق أيمٛمؾ ُمٜمف. 

أن سمعؾـؿ أن ايمصـالة همـرض فمؾقفـو، همؾـق افمتؼـدت ( ُمـ ذوـمٝم٤م: )اخلومس)

 (.ؽمـي.. ل سمصح صالهتو( أي: اًمّمالة يمٚمٝم٤م )أهنو
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أ٫ تعتكد ؾسقا َٔ ؾسٚقٗا د أٟ زنٓا َٔ أزناْٗا د ض١ٓ   نإٔ  :ايطا ع

١, أٚ إٔ ايطذٛ  ض١ٓ   ؾًٛ اعتكدت تعتكد إٔ ايؿاذب١ ض١ٓ, أٚ إٔ ايسنٛع ضٓ

 .مل تؿح ؾ٬تٗا ..ذيو

 , .......................ادتٓاب اغيبا٬ت ناسبسنات ايج٬خ اغيتٛايٝات :ايجأَ
 اًمنمح  

أي: رىمــًو مــ  –أٓ سمعتؼـد همرضـًو مــ همروضـفو ( ُمـ ذوـمٝمـ٤م: )ايمسودس) 

 (، وذم ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ:ؽمـي –أرىموهنو 

 ٤مل اًمّمالة ومروو٤ًم، ومال يي، وشمّمح صالهت٤م.شم٤مرة شمٕمت٘مد أن يمؾ أومٕم ـ1

 وشم٤مرة شمٕمت٘مد أن يمؾ أومٕم٤مل اًمّمالة ؾمٜمٜم٤م، ومال شمّمح صالهت٤م. ـ2

وشم٤مرة شمٕمت٘مد أن ومٞمٝم٤م ومروو٤ًم وؾمٜمٜم٤ًم وٓ متٞمز سملم اًمًٜمـ واًمٗمروض، ومٞمٖمتٗمر  ـ3

ذًمؽ ذم طم٘مٝم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٕمقام وشمّمح ُمٜمٝم٤م اًمّمالة، أُم٤م اًمٕم٤معم٦م.. ومتّمـح 

ٓ شمّمح قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم،  وُمٕمٜمك اًمٕم٤معمـ٦م صالهت٤م قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر، و

 هٜم٤م: ُمـ ُم٣م هل٤م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وىم٧م يٛمٙمٜمٝم٤م ومٞمف ُمٕمروم٦م هذه اعم٠ًمًم٦م.

ىمــلن سمعتؼــد ان ايمػوحتــي ؽمـــٌي، أو أن وشمــ٤مرة شمٕمت٘مــد أن ومروــ٤ًم سمٕمٞمٜمــف ؾمــٜم٦م ) ـ4

 (.ايمرىمقع ؽمـٌي، أو أن ايمسجقد ؽمـٌي، همؾق افمتؼدت ذيمؽ.. ل سمصح صالهتو

ومل شمٕمـلم أهيـام، ومـال ييـ  (،أو اًمًـجقد ؾمـٜم٦م( اًمريمـقع))أن شم٘مقل ُمثاًل:  ـ5

 وشمّمح صالهت٤م.

(، وًمٕمـؾ هٜمـ٤مك ؾمـ٘مط طمٞمـ٨م مل يـذيمر ايمثـومـ)اًم٤ًمسمع( وذم اًمٜمًخ اعمٓمٌققم٦م ) 

اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم اًم٤ًمسمع، ومٞمٙمقن هذا هـق اًمنمـط اًمًـ٤مسمع، وؾمـٜمذيمر اًمثـ٤مُمـ 

ـــ ذوط اًمّمــالة: ) ــ٤مسمع ُم ــف، وم٤مًمً ــثالث قم٘مٌ ــوت ايم ــبطالت ىموحلرىم ــوب اظم اصمتـ

 وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذطمٝم٤م ذم ُمٌٓمالت اًمّمالة سم٢مؾمٝم٤مب. ظمتقايمقوت(،ا
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 .باًت ؾ٬تٗا ..َٔ َبا٬ت ايؿ٠٬ ؾًٛ ؾعًت َبا٬ّ
 اًمنمح  

(، مــبطاًل مـــ مــبطالت ايمصــالة.. زمطؾــً صــالهتو( اعمّمــٚمٞم٦م )همؾــق همعؾــً) 

ؾ، سمخالف ُم٤م ًمق ٟمقت ومٕمـؾ ُمٌٓمـؾ ومل شمٗمٕمٚمـف، ومـال شمٌٓمـؾ اًمّمـالة سمٜمٞمـ٦م ومٕمـؾ اعمٌٓمـ

وشمٌٓمؾ اًمّمالة سمٜمٞم٦م اخلروج ُمٜمٝم٤م، وسمتٕمٚمٞمؼ اًمٜمٞم٦م سمٌم يم٠من ىم٤مًم٧م: ًمـق دظمـؾ ومـالن.. 

أسمٓمٚم٧م صاليت، ومّمالهت٤م سم٤مـمٚم٦م سمٛمجرد اًمتٕمٚمٞمؼ ؾمقاء دظمـؾ ومـالن أم مل يـدظمؾ يمـام 

 ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمٌٓمالت اًمّمالة.

 :تتمة 

سمــف:  اًمثــ٤مُمـ ُمـــ ذوط اًمّمــالة واًمــذي مل يــذيمره اعمّمــٜمػ رمحــف اهلل وٟمٗمٕمٜمــ٤م

وم٢من صٚم٧م ُمع اًمِمـؽ ذم اًمقىمـ٧م.. مل  ُمٕمروم٦م وىم٧م اًمّمالة، وىمد شم٘مدم سمٞم٤من أوىم٤مهت٤م،

ــر، وذم  ــس إُم ــام ذم ٟمٗم ــػ وسم ـــ اعمٙمٚم ــام ذم فم ــ٤مدات سم ــؼمة ذم اًمٕمٌ شمّمــح: ٕن اًمٕم

 اعمٕم٤مُمالت سمام ذم ٟمٗمس إُمر، وُمـ مل شمٕمرف اًمقىم٧م اضمتٝمدت، يمام شم٘مدم.
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 أزناٌ الصالٗ

 :ايؿ٠٬ ضبع١ عػس أزنإ

ا٭ٍٚ: ايٓٝددد١, ايجددداْٞ: تهدددبري٠ اإلسدددساّ, ايجايدددح:قسا٠٤ ايؿاذبددد١, ايسابدددل:      

 ايكٝاّ ع٢ً ايكا ز ؼي ايؿسض, اشباَظ: ايسنٛع, ٖٚٛ إٔ .......................
 اًمنمح  

 أزناٌ الصالٗ

 واًمريمـ ًمٖم٦ًم: هق ضم٤مٟم٥م اًمٌمء إىمقى.

 هٞم٦م إٓ سمف.وذقم٤ًم ضمزء ُمـ اعم٤مهٞم٦م ٓ شمتح٘مؼ اعم٤م

 ‘واعم٤مهٞم٦م: هل يمؾ ُمـ٤م يًـ٠مل قمٜمـف سمـام هـق؟ أو ُمـ٤م هـل؟ واعم٤مهٞمـ٦م هٜمـ٤م اًمّمـالة

 .سمف إٓ اًمّمالة شمتح٘مؼ ٓ اًمّمالة ُمـ ضمزء هٜم٤م وم٤مًمريمـ

( ًمق ٟم٘مص واطمد ُمٜمٝم٤م مل شمّمـح اًمّمـالة، ويٜمتٝمـل أرىمون ايمصالة ؽمبعي فمممو)

 يمؾ ريمـ سم٤مٟمتٝم٤مء حمٚمف.

ٝمــ٤م ذم اًمقوــقء، وؾمــتٙمٚمؿ (، وىمــد شم٘مــدم شمٕمريٗمايمـقــي( ُمـــ إريمــ٤من: )إول)

 اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم وٟمٗمٕمٜم٤م سمف ذم آظمر اًمٗمّمؾ قمـ اًمٜمٞم٦م سمتٗمّمٞمؾ.

(، وؾمٞمتٙمٚمؿ يمذًمؽ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمـف سمؽبغمة اإلضمرام( ُمـ آريم٤من: )ايمثوين)

 قمـ هذا اًمريمـ سمتٗمّمٞمؾ ذم آظمر اًمٗمّمؾ.

 : وؾمـٞم٠ميت الـدي٨م قمٜمٝمـ٤م إن ؿمـ٤مء اهلل(ومـراءة ايمػوحتـي( ُمـ إريمـ٤من: )ايمثويمٌ)

وؾمتٙمٚمؿ (، ايمؼقوم فمعم ايمؼودر دم ايمػرض( ُمـ إريم٤من: )عايمرازم) شمٕم٤ممم آظمر اًمٗمّمؾ.

 قمٜمف اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف آظمر اًمٗمّمؾ سمتٗمّمٞمؾ.

 أن ( ًمٖم٦م: آٟمحٜم٤مء، وذقم٤ًم: )ايمرىمقع، وهق( ُمـ أريم٤من اًمّمالة: )اخلومس)
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 .تٓشين اغيؿ١ًٝ حبٝح تٓاٍ زاستاٖا زنبتٝٗا
 اًمنمح  

أن  :ٟمخٜمـ٤مسوآ( ُمــ همـػم اٟمخٜمـ٤مس، اظمصؾقي زمحقٌ سمـول راضمتوهو رىمبتقفـوسمـحـل 

 .وٓ يّمح  ُمٕمف اًمريمقع، ٤م٘مدم صدرهشمو ٤مرومع رأؾمٝمشمو ٤مٓم٠مـمئ قمجٞمزهتشم

إذ إُمــؿ اًمًــ٤مسم٘م٦م مل يٙمـــ ذم صــالهتؿ  ،واًمريمــقع ُمـــ ظمّمــ٤مئص هــذه إُمــ٦م

أي اظمْمـٕمل ،  {٤٣آل عًوراٌ:   } ژڭ ڭ ڭژ : أُم٤م ىمقًمف شمٕمـ٤مممو ،ريمقع

ــؾ :ُمــع اخل٤موــٕملم ــف ىمٞم ــ٦م  :ّٕٟم ــ٦م اخلْمــقع، يمــام ذم إقم٤مٟم ــك اًمريمــقع ذم اًمٚمٖم أن ُمٕمٜم

 اًمٓم٤مًمٌلم.

سمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م سمحٞمـ٨م يٜمٗمّمـؾ  ٤مريمٌتٞمٝم ٤مٜمحٜمل ىمدر سمٚمقغ راطمتٞمٝمشمأن  :ىمؾ اًمريمقعأو

ــف٤مقمـــ هقهيــ ٤مرومٕمٝمــ سمحٞمــ٨م يّمــػم يم٤مًمّمــٗمٞمح٦م  ٤موقمٜم٘مٝمــ ٤مشمًــقي٦م فمٝمرهــ :، وأيمٛمٚم

، ٤مقي٦م فمٝمرهـشمًـ ٤مًمٞمـتؿ هلـ ٤م:ثٜمـل ريمٌتٞمٝمـشموٓ  ٤م،وومخـذهي ٤موٟمّم٥م ؾمـ٤مىمٞمٝم ،اًمقاطمدة

 شمٗمّرىم٤ًم وؾمٓم٤ًم إمم اًم٘مٌٚم٦م. ٤موشمٗمرىم٦م أص٤مسمٕمٝم ٤مسمٞمدهي ٤موأظمذ ريمٌتٞمٝم

 وهل:، وًمٚمريمقع ذوط

٠ميت شمـومـام سمٕمـده ًمٖمـٌق إمم أن  ..أن يّمح ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ إريمـ٤من، ومـ٢من مل يّمـح ـ1

ّٓ  ٤مهذه اًمريمٕم٦م وحي٥ًم هل ٤مسمٛمثٚمف ُمـ اًمريمٕم٦م اًمت٤مًمٞم٦م، ومال حت٥ًم هل ُم٤م سمٕمده٤م، إ

ّمـؾ شمسمـ٤مًمريمقع، وهـذا إذا مل  ٧مسمف صحٞمح٤ًم صمؿ أشم ٧مإمم ُم٤م ىمٌٚمف وأشم تإذا قم٤مد

 ..إمم ُمثٚمف ُمــ اًمريمٕمـ٦م اًمت٤مًمٞمـ٦م ٧مإمم ُمثٚمف ُمـ اًمريمٕم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م، أُم٤م إذا وصٚم

رضمـع شم ٤مأهن :هموخلالصي، ٤مزيد ريمٕم٦م ذم آظمر صالهتشمسمؾ  :اًمرضمقع ؾومال جيقز هل

 :رضمـعشممل  ٧م..ومـ٢من وصـٚم ،ّمؾ إمم ُمثٚمف ُمـ اًمريمٕم٦م اًمت٤مًمٞمـ٦مشمإمم اعمؽموك إذا مل 

ٕن اًمريمٕم٦م اًمتل ومٞمٝمـ٤م اعمـؽموك مل حتًـ٥م، وهـذا  :زيد ريمٕم٦م آظمر اًمّمالةشمسمؾ 

 .٤مزيد ريمٕم٦م آظمر صالهتشمسمؾ  :رضمع ُمٓمٚم٘م٤مً شمومال  هل..أُم٤م  ٦م،يمٚمف ذم همػم اعم٠مُمقُم



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
392 

اياُأ١ْٓٝ ؾٝ٘   ٖٚدٞ ضدهٕٛ بعدد سسند١ حبٝدح ٜطدتكس ندٌ عكدٛ          :ايطا ع

 .ضبً٘ بكدز ضبشإ اهلل
 اًمنمح  

ف تًمًجقد شمالوة أو ظمقوم٤ًم ُمـ رء ومجٕمٚم تق هق٘مّمد سمف همػمه، ومٚمشمأن ٓ  ـ2

ريمع سم٘مّمد اًمريمـقع، أُمـ٤م شماًمرضمقع إمم اًم٘مٞم٤مم صمؿ  ٤مسمؾ قمٚمٞمٝم ٤م:مل يٙمٗمٝم ..ريمققم٤مً 

 ومال يي. ُمٕمف.. سم٤مهلقي اًمريمقع وهمػمه تإذا ىمّمد

راطمتٞمٝمـ٤م  ْمـعشموإن مل  ،، يمام شم٘مـدم٤مريمٌتٞمٝم ٤مٜمحٜمل سمحٞم٨م شمٜم٤مل راطمت٤مهشمأن  ـ3

 .قمغم ريمٌتٞمٝم٤م

 ٤م.مل يّمح ريمققمٝم ..وإٓ ،ٜم٤مس، يمام شم٘مدمسمال اٟمخ ٤مأن يٙمقن ريمققمٝم ـ4

، وهذا ذم همػم اًمٜم٤مومٚمـ٦م ذم اًمًـٗمر وصـالة ٤م٤مذي ُمقوع ؾمجقدهحتوأيمٛمٚمف: أن 

 ومٞمٙمٗمل جمرد آٟمحٜم٤مء. ..أُم٤ّم ومٞمٝمام ،ؿمدة اخلقف

ــف( ُمـــ أريمــ٤من اًمّمــالة: )ايمســودسوهــق اًمــريمـ ) ـ5 ــي همق ( أي: ذم ايمطؿلكقـ

تؼر ىمؾ فمضـق ؽمؽقن زمعد ضمرىمي زمحقٌ يس( أي: اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م )وهلاًمريمقع، )

ــدر ــف زمؼ ــقل: )دم حمؾ ـــ ذوط ؽمــبحون اهلل( ىم ــريمـ هــق ذط ُم ــذا اًم (، وه

قمغم  ٧ماًمريمقع ومً٘مٓم ت، ومٚمق أراداًمريمقع يمذًمؽ ومال يّمح اًمريمقع ُمـ همػمه

 ٧مقمـ ىمٞم٤مم ومً٘مٓم ٧مًمق ريمٕمو، صمؿ ريمٕم٧م سم٘مّمده إمم اًم٘مٞم٤مم تقم٤مد ٤م..وضمٝمٝم

صمــؿ اقمتــدل، وإن  ٧مٟمــ٠موضمقسمــ٤ًم واـمٛم تقمــ٤مد ..ٓمٛمــئـشمقمـــ ريمققمــف ىمٌــؾ أن 

إمم آقمتــدال ُمٌــ٤مذة ٓ إمم  تقمــ٤مد ..ُمـــ اًمريمــقع سمٕمــد اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمــ٦م ٧مؾمــ٘مٓم

 إًمٞمف ًمٙم٤من ريمققم٤ًم زائدًا. ٧موًمق رضمٕم ،صحٞمح ٤مّٕن ريمققمٝم :اًمريمقع

مل يّمـح،  ..أم ٓ؟ اـمٛم٠مٟم٧مهؾ  ٧مأن شمٙمقن اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ومٞمف ي٘مٞمٜم٤ًم، ومٚمق ؿمٙم ـ6

 ٓمٛمئـ ومٞمف سمٞم٘ملم، ىم٤مل ذم سمنمى اًمٙمريؿ: شماًمٕمقدة إمم اًمريمقع و ٤مسمؾ يٚمزُمٝم
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 , ........ا٫عتداٍ, ٖٚٛ عٛ  اغيؿ١ًٝ إزي َا ناْت عًٝ٘ قبٌ ايسنٛع :بلايطا
 اًمنمح  

)وًمق ؿمؽ وهق ؾم٤مضمد هؾ ريمع ؟ ًمزُمف آٟمتّمـ٤مب ومـقرًا صمـؿ اًمريمـقع، وٓ ) 

وإٟمام مل حي٥ًم ًمف هقي٦م قمـ اًمريمـقع ّٕٟمـف ٓ يٚمزُمـف ُمــ  ،جيقز ًمف اًم٘مٞم٤مم رايمٕم٤مً 

ُم٤م ًمق ؿمؽ همـػم ُمـ٠مُمقم  سمخالف ،هقي اًمًجقد ُمـ ىمٞم٤مم وضمقد هقي ًمريمقع

سمٕمـد متــ٤مم ريمققمــف ذم اًمٗم٤محتــ٦م ومٕمـ٤مد ًمٚم٘مٞمــ٤مم، صمــؿ شمــذيمر أٟمـف ىمرأهــ٤م ومٞمحًــ٥م ًمــف 

اٟمتّم٤مسمف قمـ آقمتدال، وُم٤م ًمق رومع ُمـ اًمًجقد سمٔمـ ضمٚمقؾمف ًمالؾمـؽماطم٦م أو 

ف اًمًجقد اًمث٤مين ـ ومٞمٙمٗمٞمف رومٕمف ٞمٚمقماًمتِمٝمد وم٤ٌمن ًمف ال٤مل سمخالومف ـ أي أٟمف سم٘مك 

وهـق ُمـ٤م ًمـق ؿمـؽ  وم٢من اًم٘مٞم٤مم ذم إول ــ قمـ ىمّمد اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم ـ 

واجلٚمقس ذم إظمػمشمـلم ـ ومهـ٤م ُمـ٤م ًمـق رومـع ُمــ  ـ ذم اًمٗم٤محت٦م سمٕمد مت٤مم اًمريمقع

 اهـ. (أو اًمتِمٝمد ـ واطمد ٓ خيتٚمػ( آؾمؽماطم٦ماًمًجقد سمٔمـ ضمٚمقس 

 :فائدة 

وم٤ٌمن أٟمـف ريمـع، ىمـ٤مل اًمِمـٞمخ  ،فتومت٤مسمٕم ،أٟمف ؾمجد ًمتالوة ٧مومٔمٜم ٤مًمق هقى إُم٤مُمٝم

٘مـقم شم :، وىمـ٤مل اًمِمـٞمخ اًمـرُمكم٦م٘مـقم رايمٕمـشمريمع وٓ شمصمؿ  إمم اًم٘مٞم٤ممم ٘مقشم :اسمـ طمجر

 ًمٚمًجقد سمدًٓ ُمـ هقي اًمريمقع. ٤مهقهي ٤موحي٥ًم هل ٦م،رايمٕم

ومٌـ٤من أٟمـف ًمًـجقد  ،أٟمـف هـقى ًمٚمريمـقع ٧مومٔمـ ٤مأُّم٤م اًمٕمٙمس يمـ٠من هـقى إُم٤مُمٝمـ

 إذ أن ؾمجقد اًمتالوة ًمٞمس سمريمـ. ٤م:هقهي ٤مأضمزأه ..شمالوة

 .٤مُم٤م ىمّدام ريمٌتٞمٝم ٤مذي ضمٌٝمتٝموم٠مىّمٚمف: أن حت٤م ةأُم٤م ريمقع اًم٘م٤مقمدو

 .آؾمتقاء وآؾمت٘م٤مُم٦م :ًمٖم٦م( وهق ،آفمتدال( ُمـ أريم٤من اًمّمالة: )ايمسوزمع) 

 هق ريمـ ىمّمػم (، وايمرىمقع ومبؾ   فمؾقف  ًىموك إلم مو   يفمقد اظمصؾقوذقم٤ًم: )

                                                 

 .(217)سمنمى اًمٙمريؿ  (1)
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 .ٜٚػرتؾي ؾٝ٘ أ٫ تاٛي٘ شٜا ٠ ع٢ً ايرنس اغيػسٚع ؾٝ٘ ٚايؿاذب١

 .اياُأ١ْٓٝ ؾٝ٘: ايجأَ 
 نمحاًم  

ذع ًمٚمٗمّمؾ سملم اًمريمقع واًمًجقد، وُمثٚمف اجلٚمـقس سمـلم اًمًـجدشملم أيت ذيمـره، 

ّٓ أن اإلُم٤مم اًمٜمقوي اظمت٤مر أهنام   ، يمام ذم اًمتح٘مٞمؼ.ريمٜم٤من ـمقيالنإ

 ذوط، وهل: ( أي: آقمتدال يرؼمط همقفو)

 أن يّمح ُم٤م ىمٌٚمف. ـ1

 ٤مسمـؾ قمٚمٞمٝمـ ٤م:مل يٙمٗمٝمـ ..ومزقمـ٤ًم ُمــ رء ٧م٘مّمد سمف همػمه، ومٚمق رومٕمـشمأن ٓ   ـ2

 صمؿ آقمتدال سم٘مّمده. ،اًمٕمقد إمم اًمريمقع

ٟمّم٥م وم٘مـ٤مر سم٤مٟٓمحٜم٤مء دون  ٧م، ومال يّمح إذا ايمتٗم٤مٜمّم٥م وم٘م٤مر فمٝمرهشمأن  ـ3

 .فمٝمره٤م

ّٓ ) ـ4 ، ومـ٢من زاد قمـغم (ايمػوحتـي)ىمدر  (و فمعم ايمذىمر اظممموع همقف ةطقيمف زيودسم أ

ومـال  ،ريمــ ىمّمـػم، إٓ اقمتـدال اًمريمٕمـ٦م إظمـػمة فٕٟمّ  ٤م:سمٓمٚم٧م صالهت ..ذًمؽ

ّٕٟمـف حمـؾ اًم٘مٜمـقت ذم  وًمق سمـدون ىمٜمـقت: اًمِمٞمخ اسمـ طمجريي شمٓمقيٚمف قمٜمد 

 اجلٛمٚم٦م، ويي قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم شمٓمقيٚمف سمدون ىمٜمقت.

ويًـ اًم٘مٜمقت ذم اقمتدال اًمريمٕم٦م إظمـػمة ُمــ صـالة اًمّمـٌح يمـام ؾمـٞم٠ميت إن 

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

( أي: آقمتـدال، ايمطؿلكقـي همقف( ُمـ أريم٤من اًمّمالة: )ايمثومـوهق اًمريمـ ) ـ5

٧ٌّم يديـف سمـؾ حيـريمٝماماًمٙمثػم ُمـ اًمو وًمـذًمؽ يمـ٤من ًمـٌٕمض  :ٕمقام يؽميمف ومال يث

واقمٚمـؿ : ىمـ٤مل ذم اًمرووـ٦مىم٤مل ذم اعمٖمٜمل :))اًمٕمٚمامء ٟمٔمر ذم ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م آقمتدال، 

 وىم٤مل إُم٤مم الرُملم: ذم ىمٚمٌل ُمـ  ،ذم آقمتدال يم٤مًمريمقع اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦مأٟمف جي٥م 
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.......................................................................................... 
 اًمنمح  

اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم آقمتدال رء، وذم يمالم همػمه ُم٤م ي٘متيض شمرددًا ومٞمٝم٤م، واعمٕمروف 

 اهـ. (اًمّمقاب وضمقهب٤م(

ذم  لوه ٧مأن شمٙمقن اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ي٘مٞمٜم٤ًم، ومٚمق ؿمٙم ويِمؽمط ذم آقمتدال يمذًمؽ

إمم آقمتدال اًمٕمقد  ٤موضم٥م قمٚمٞمٝم ..ذم آقمتدال أم ٓ؟ ٧مٟم٠ماًمًجقد هؾ اـمٛم

٠ميت سمريمٕم٦م شمسمؾ  :ٕمدشم .. ملوإٓ ٦م،ٙمـ ُم٠مُمقُمشمهذا إن مل وًجد، شمواًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ومٞمف صمؿ 

وًمق ُمٙمث٧م ذم اًمًجقد ًمتذيمر هؾ اـمٛم٠مٟم٧م أم ٓ؟.. سمٓمٚم٧م ، ٤مسمٕمد ؾمالم إُم٤مُمٝم

 صالهت٤م: ًمتْمٛمٜمف ريمٕم٦م زائدة.

 ..وًمق ؿمؽ وهق ؾم٤مضمد هؾ ريمعىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ذم ))اًمتحٗم٦م((: ))

وإٟمام حي٥ًم هقيف قمـ  ،وٓ جيقز ًمف اًم٘مٞم٤مم رايمٕم٤مً  ،صمؿ اًمريمقع ٤مب ومقراً ًمزُمف آٟمتّم

 ،ومٞمام ًمق شمذيمر ذم اًمًجقد أٟمف مل يريمع ((اعمجٛمقع))و ((،اًمروو٦م))اًمريمقع يمام ذم 

ٕٟمف سف هقيف اعمًتحؼ ًمٚمريمقع إمم  :وُمٜم٤مزقم٦م اًمزريمٌم يم٤مإلؾمٜمقي ومٞمف ُمردودة

 .ىمٞم٤مم وضمقد هقي اًمريمقعإذ ٓ يٚمزم ُمـ اًمًجقد ُمـ  :أضمٜمٌل قمٜمف ذم اجلٛمٚم٦م

وسمف يٗمرق سملم هذا وُم٤م ًمق ؿمؽ همػم ُم٠مُمقم سمٕمد مت٤مم ريمققمف ذم اًمٗم٤محت٦م ومٕم٤مد  

وُم٤م ًمق ىم٤مم ُمـ  ،ومٞمح٥ًم ًمف اٟمتّم٤مسمف قمـ آقمتدال ..صمؿ شمذيمر أٟمف ىمرأ ،ًمٚم٘مٞم٤مم

وم٤ٌمن أٟمف سملم اًمًجدشملم أو  ،اًمًجقد ئمـ أن ضمٚمقؾمف ًمالؾمؽماطم٦م أو اًمتِمٝمد إول

وم٢من اًم٘مٞم٤مم ذم  ،ف ذم اًمٙمؾ مل يٍمف اًمريمـ ٕضمٜمٌل قمٜمفوذًمؽ ٕٟم: ًمٚمتِمٝمد إظمػم

 ومٚمؿ يٜمٔمر  :شمقضمد  فمـ صٗم٦م أظمرى مل  وإٟمام ،،واطمد  إول واجلٚمقس ذم إظمػميـ

                                                 

 .(1/229)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)

 (.2/698اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (2)
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ايطددذٛ  َددستري, ٚايطددذٛ  ٖددٛ ٚقددل اغيؿدد١ًٝ دبٗتٗددا عًدد٢ َؿدد٬ٖا,   :ايتاضددل

 .................., .........................................................ٜٚػرتؾي ؾٝ٘
 اًمنمح  

وم٢مٟمف سم٘مّمده آٟمت٘م٤مل ًمٚمًجقد مل يتْمٛمـ ذًمؽ  ،سمخالومف ذم ُم٠ًمًم٦م اًمريمقع ،ًمٔمٜمف

 .اًمًجقد ٓ يًتٚمزُمف عم٤م شم٘مرر أن آٟمت٘م٤مل إمم :ىمّمد اًمريمقع ُمٕمف

مل  ..صمؿ سم٤من أٟمف هقى ُمـ اقمتداًمف ،وسمف يٕمٚمؿ أٟمف ًمق ؿمؽ ىم٤مئام ذم ريمققمف ومريمع 

ٕن هقي اًمريمقع سمٕمض هقي  :ًمف اهلقي ُمـ ريمققمفسمؾ  ،يٚمزُمف اًمٕمقد ًمٚم٘مٞم٤مم

 (( اهـ.ومت٠مُمؾ ذًمؽ يمٚمف وم٢مٟمف ُمٝمؿ ،ومٚمؿ ي٘مّمد أضمٜمٌٞم٤م ،اًمًجقد

ومٗمٞمـف اًمتٗمّمـٞمؾ اعمـ٤مر ذم اًمريمـقع ُمــ  ..ُمـ آقمتدال إمم اًمًجقد ٧موًمق ؾم٘مٓم

 ىمٌؾ اًمً٘مقط أم ٓ. ٧مٟم٠مطمٞم٨م هؾ اـمٛم

( هــق( ًمٖمــ٦م: )ايمســجقد مــرسمكم، وايمســجقد( ُمـــ أريمــ٤من اًمّمــالة: )ايمتوؽمــع)

 .وىمٞمؾ: اًمتٓم٤مُمـ واعمٞمؾ، اخلْمقع واًمتدًمؾ

، ذوط (يرـؼمط همقـفو)، (وضع اظمصؾقي صمبفتفو فمعم مصـالهووذقم٤ًم: هق )

 وهل: 

 أن يّمح ُم٤م ىمٌٚمف. ـ1

مل  ..ف ؾمــجقداً تــومجٕمٚم ٤مقمــغم وضمٝمٝمــ ٧م٘مّمــد سمــف همــػمه، ومٚمــق ؾمــ٘مٓمشمأن ٓ   ـ2

ذًمـؽ  ٤مسمـؾ حيًـ٥م هلـ، اًمٕمـق د ٤ممل يٚمزُمٝمـ ..ُمــ اهلـقي ٧م، أُّم٤م ًمق ؾم٘مٓم٤ميٙمٗمٝم

طمٞمٜمئـٍذ  ٤مومٞمٚمزُمٝمـ ..سمقوع اجلٌٝم٦م آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م وم٘مط تإٓ إن ىمّمد ،ؾمجقداً 

سمقوع اجلٌٝم٦م آقمـتامد  تإقم٤مدة اًمًجقد وم٘مط ًمقضمقد اًمّم٤مرف، أُم٤م ًمق ىمّمد

  ٧موم٤مٟم٘مٚمٌ ٤م،ُمـ اهلقي قمغم ضمٜمٌٝم ٧موًمق ؾم٘مٓم ،مل يي ..قمٚمٞمٝم٤م واًمًجقد ُمٕم٤مً 

                                                 

 (.٤2/63مج )حتٗم٦م اعمحت (1)
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 ........, ..........إٔ تطذد ع٢ً ضبع١ أعكا٤, ٚإٔ تستؿل ضاؾًٗا ع٢ً أعايٝٗا
 اًمنمح  

ــ٦م ــال ٟمٞم ــ٦م اًمًــجقد أو سم ــ٦م اًمًــجقد وآؾمــت٘م٤مُم٦م ُمٕمــ٤ًم وؾمــجد ،سمٜمٞم  ت..أو سمٜمٞم

ٚمـس دمًمقضمقد اًمّمـ٤مرف، سمـؾ  ٤م:مل جيزه ..آؾمت٘م٤مُم٦م وم٘مط ت، وم٢من ٟمق٤مأضمزأه

سمٓمٚمـ٧م  ة..قم٤مُمـد ٧مّٕن ذًمؽ يٕمد ريمٜم٤م زائـدًا، ومـ٢من ىم٤مُمـ :٘مقمشمًجد وٓ شمصمؿ 

 .((اًمروو٦م))، يمام سح سمف ذم ٤مصالهت

ووـُع اًمًجقد، ومٞمٙمٗمـل  وهب٤م حيّمؾ أىمؾ (،فمعم ؽمبعي أفمضوء سجدسم أن) ـ3

 ُمـ ضمٌٝمتِٝم
ٍ
ويًـتح٥م ووـع مجٞمـع اجلٌٝمـ٦م ظمروضمـ٤ًم ُمــ  إرض،قمغم  ٤مرء

سمؾ آىمتّمـ٤مر قمـغم سمٕمْمـٝم٤م ُمٙمـروه، يمـام ذم اعمٖمٜمـل، وإٟمـام  :ظمالف ُمـ أوضمٌف

أُّم٤م إٟمػ واجلٌـلم ومـال و ،ايمتٗمل سمٌٕمْمٝم٤م ًمّمدق اؾمؿ اًمًجقد قمٚمٞمٝم٤م سمذًمؽ

  جي٥م. يٙمٗمل و وٕمٝمام وٓ

( وأفمويمِقِفـفمـعم ) -وُمـ٤م طمقاًمٞمٝمـ٤م ٤موهـل قمجٞمزهتـ - (وفِ أؽمـوهمِؾُ  سمرسمػعأن و)  ـ4

ــٝم ــل رأؾم ــ ٤موه ــ٤موُمٜمٙمٌٞمٝم ــ٧م أقم٤مًمٞمٝم ــق ارشمٗمٕم ــ٤مومٚمٝم ٤م، ومٚم ــغم أؾم مل يّمــح  ٤م..قم

 ، ))سمنمى اًمٙمريؿ((مل يّمح قمغم اًمّمحٞمح، يمام ذم  ..أو اؾمتقي٤م ٤م،ؾمجقده

وًمـق  ،توأقمـ٤مد ٤مسمحًـ٥م طم٤مهلـ ٧مصـٚمّ  ٤م..تٛمٙمـ ُمــ رومـع أقم٤مًمٞمٝمـشمـومٚمق مل  

طمّمــؾ سمــف  إن ٧موضمٌــ ..إٓ قمــغم ٟمحــق وؾمــ٤مدة ٤مقمـــ ووــع ضمٌٝمتٝمــ تقمجــز

 .٤م٤مئدة ومٞمٝمومإذ ٓ  :ومال ..اًمٜمٙمس، وإٓ

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

شملمِ  اًمًـــجقدُ  واًمًـــ٤مسمِعُ   َُمـــعْ  َُمـــر 

 

 
ٍ
ٌَْٝمـــ٦مِ  ُمــــ رء  َيَْمـــعْ  ُمٙمِمـــقوم٤م اجلَ

                                                  

 (.219اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)

 قمغم ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف هق. (2)
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 ., .......................................ٚأ٫ تطذد ع٢ً غ٤ٞ ٜتشسى حبسنتٗا
 اًمنمح  

ـِ أص٤مسمِع يدهيو ـ5 ُمــ يمـؾ ُمـٜمٝمام، وٓ جيـ٥م  اً وًمـق ضمـزء ٤مورضمٚمٞمٝم ٤موُع سم٤مـم

ّٕن ُمٕمٔمؿ اًمًـجقد  :شم٘مريٌٝم٤م ُمـ إرض يم٤مجلٌٝم٦مٓ اإليامء هب٤م قمٜمد اًمٕمجز و

ؾمـقاء  ،وهم٤ميتف اخلْمقع سم٤مجلٌٝم٦م دوهن٤م، واًمٕمؼمة ذم اًمٞمـديـ سمـٌٓمـ اًمٙمـػ يمٚمـف

، ومال جيزئ اًمٔمٝمر ُمٜمٝم٤م ص٤مسمعإواًمراطم٦م، واًمٕمؼمة ذم اًمرضمٚملم سمٌٓمـ  إص٤مسمع

  ظمروضم٤ًم ُمـ ظمالف ُمـ أوضمٌف.اموجيزئ اًمٓمرف، ويًـ يمِمٗمٝم ،وٓ الرف

 :فائدة  

 .٤مٓ جيزئ ذم اًمًجقد ووع أصٌع زائدة وإن ٟم٘مض ُمًٝم 

 سمؾ يٙمره يمِمـػ اًمـريمٌتلم ٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرضم٤مل:وٓ جي٥م يمِمٗمٝم ووُع ريمٌتِف ـ6

 :ضمـقب ؾمـؽمه٤م مل يٌٕمـدىمٞمؾ سمق ًمقػ اًمٕمقرة، سمؾ ِمّٕٟمف يٗميض إمم يم ًمٚمرضم٤مل:

، أُم٤م اعمرأة.. وم٘مد شم٘مـدم أن ٕهّن٤م ُمـ سم٤مب ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م

 قمقرهت٤م ذم اًمّمالة مجٞمع سمدهن٤م ُم٤م قمدا اًمقضمف واًمٙمٗملم.

  :فائدة 

مل جي٥م ووٕمٝم٤م، وٓ ووع رضمؾ ىمٓمٕمـ٧م أصـ٤مسمٕمٝم٤م  ..ُمـ اًمزٟمد يدًمق ىمٓمٕم٧م 

 ًمٗمقت حمؾ اًمٗمرض.

ٟٓمٙم٧ًٌم، وفمٝمر  ..قمغم ىمٓمٕم٦م ىمٓمـ تدسمحٞم٨م ًمق ؾمج ٝم٤مسمرأؾم اًمتح٤مُمُؾ   ـ7

 ٤م، أي أطم٧ًم سمذًمؽ.أصمره قمغم يده

 ،، وًمق سم٤مًم٘مقة قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم(وسجد فمعم رء يتحرك زمحرىمتفسمأٓ و) ـ8

وذًمـؽ يمـ٠من  ،وظم٤مًمٗمف اًمِمٞمخ اسمـ طمجر طمٞم٨م ىمـ٤مل سم٤مًمّمـح٦م ًمـق يمـ٤من سمـ٤مًم٘مقة

 ، ٤مًمتحرك سمحريمتٝم ٧م..وًمق ىم٤مُم ة،ًجد قمغم رء ٓ يتحرك سمحريمتف ىم٤مقمدشم
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ٕ ازببٗدد١ َهػددٛؾ١, ٚيتددتؿأ اغيددسأ٠ هلددرٙ اغيطددأي١ ؾددإٕ بعددض ايٓطددا٤       ٚإٔ تهددٛ

 .ٜطذدٕ ٚع٢ً ازبب١ٗ عبٛ عياز أٚ ْكب١ ؾ٬ ٜؿح ايطذٛ  س٦ٓٝر
 اًمنمح  

صـح٧م اًمّمـالة ُمـع  يم٤مًمِمـٞمخ اسمــ طمجـراًمنمـسمٞمٜمل  واظمت٤مر اًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م

 ( اهـ.()إذ اًمٕمؼمة سم٤مل٤مًم٦م اًمراهٜم٦م)ذًمؽ وىم٤مل: 

 ٤مسمٓمٚمـ٧م صـالهت ٦م..قم٤معمـ ةقم٤مُمد لوه ٤مك سمحريمتٝمقمغم رء يتحر تومٚمق ؾمجد

اًمًـجقد، إٓ أن يٙمـقن  توأقم٤مد ،مل شمٌٓمؾ ٦م..أو ضم٤مهٚم ٦مٟم٤مؾمٞم ٧ميم٤مٟم ُم٤ٌمذة، أُم٤م ًمق

ّٕٟمـف وإن يمـ٤من ُمتّمـاًل  :قمٚمٞمف ُمع اًمٙمراهـ٦م ٤مومٞمّمح ؾمجقده ،يمٛمٜمديؾ ٤مؿمٞمئ٤ًم ذم يده

 ومٝمق ذم طمٙمؿ اعمٜمٗمّمؾ.

  ّٕٟمـف ذم طمٙمـؿ ٤م:ّمكم قمٚمٞمف وإن حترك سمحريمتٝمـشموٓ يي اًمًجقد قمغم هير 

  .اعمٜمٗمّمؾ

ُمـ ٟمزقمٝم٤م حمذور شمٞمٛمؿ، ويمـذا ُمِمـ٘م٦م،  ٧موظم٤موم ،جلراطم٦م ٤مضمٌٝمتٝم ٧موًمق قمّمٌ

 ّٕٟمف قمذر هم٤مًم٥م دائؿ. :قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمٕمذر وٓ ىمْم٤مء تؾمجد ((..اإليٕم٤مب))يمام ذم 

ًجد قمٚمٞمـف خلـؼم ظمٌـ٤مب سمــ شممم٤م  ءاً وًمق ضمز (وأن سمؽقن اجلبفي مؽرقهمي) ـ9

ــفِ اهلل  غم  اهلل َصــ َرؾُمــقلِ  إمَِم  ؿَمــَٙمْقَٟم٤مإرت ))   طَمــر   َوؾَمــٚم ؿَ  قَمَٚمْٞم
ِ
ُْمَْمــ٤مء ــؿْ  اًمر   وَمَٚم

، ومٚمـق مل أظمرضمـف ُمًـٚمؿ واًمٜمًـ٤مئل واسمــ ُم٤مضمـ٦م(( أي مل يـزل ؿمـٙمقاٟم٤م، ُيِْمِٙمٜم٤َم

 .دم٥م ُم٤ٌمذة اعمّمغم سم٤مجلٌٝم٦م ٕرؿمدهؿ إمم ؾمؽمه٤م

(، وهــل ذط أن ٓ شمًــجد قمــغم رء يتحــرك ويمتــتػطـ اظمــرأة هلــذه اظمســليمي)

همنن ايمـسوء يسـجدن وفمـعم صمبفـتفـ كحـق ٝم٦م ُمٙمِمقوم٦م، )سمحٙمرهت٤م، وأن  شمٙمقن اجلٌ

 (.مخور أو كؼبي، همال يصح ايمسجقد ضمقـئذٍ 

                                                 

 .(1/234)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)
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 .اياُأ١ْٓٝ ؼي ايطذٛ  :ايعاغس

 ............................ :ٜٚػرتؾي ؾٝ٘, ازبًٛع بري ايطذدتري :اسبا ٟ عػس
 اًمنمح  

 :تنبيه 

سم٘مٞمـ٦م إقمْمـ٤مء  وأن ووع ،اًمٔم٤مهر واًمٍميح أن اًمًجقد ووع اجلٌٝم٦م وم٘مط 

وسيح يمالُمف ذم اعمٜمٝم٩م  وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٌجػمُمل ىم٤مل ذم سمنمى اًمٙمريؿ: ))ذوط، 

وىمٞمؾ: ُمًـٛمك اًمًـجقد  ،واًمٌ٘مٞم٦م ذوط ًمف ،أن ُمًٛمك اًمًجقد ووع اجلٌٝم٦م وم٘مط

  اهـ. (اجلٛمٞمع اهـ. ورضمح هذا اًم٘مقل إؿمخر، يمام سمًٓمتف ذم إصؾ( ووع

 (.ايمطؿلكقـي دم ايمسجقد) ( ُمـ أريم٤من اًمّمالة:ايمعوذوهق اًمريمـ )  ـ11

ــق ؿمــٙم  ـ11 ــ٤ًم، ومٚم ــ٦م ي٘مٞمٜم ــ٤م ٧مأن شمٙمــقن اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم إمم اًمًــجقد  تقمــ٤مد ..ومٞمٝم

 وي٠ميت هٜم٤م اًمتٗمّمٞمؾ اًم٤ًمسمؼ ذم إريم٤من اعم٤مرة.                                             ،، يمام ُمرّ ٧مواـمٛم٠مٟم

قمـغم ٤م ْمع ريمٌتٞمٝمشمو ،سمال رومع ٤مٙمؼّم هلقهيشمأن  وأيمٛمؾ اًمًجقد، يمام ذم اعمٜمٝم٤مج:

 .٤موأٟمٗمٝم ٤مصمؿ ضمٌٝمتٝم ٤م،صمؿ يدهي إرض،

  :فائدة 

 )ُم٤م الٙمٛم٦م ذم ضمٕمؾ اًمًجقد ُمرشملم دون همـػمه ؟ ىمٞمـؾ: ٕن)ىم٤مل ذم اعمٖمٜمل:  

 اهـ. (اًمِم٤مرع عّم٤م أُمر سم٤مًمدقم٤مء ومٞمف وأظمؼم سم٠مّٟمف طم٘مٞمؼ سم٤مإلضم٤مسم٦م ؾمجد صم٤مٟمٞم٤ًم ؿمٙمرًا هلل(

ق ريمــ وهـ (اجلؾـقس زمـكم ايمسـجدسمكم( ُمــ أريمـ٤من اًمّمـالة: )احلودي فممم)

وىمد شم٘مدم أن اإلُم٤مم اًمٜمقوي قمدمه٤م  ىمّمػم يم٤مٓقمتدال ذع ًمٚمٗمّمؾ سملم اًمًجدشملم،

 وهل: ،ذوط، أي: اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم (همقف ويرؼمط) ُمـ إريم٤من اًمٓمقيٚم٦م،

                                                 

 .(219)سمنمى اًمٙمريؿ  (1)

 .(1/238)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (2)
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 .أ٫ تاٛي٘ شٜا ٠ ع٢ً ايرنس اغيػسٚع ؾٝ٘ ٚأقٌ ايتػٗد 

 .اياُأ١ْٓٝ ؾٝ٘ :ايجاْٞ عػس
 اًمنمح  

 أن يّمح ُم٤م ىمٌٚمف. ـ1

 ٤مٚمزُمٝمــيو ٤م،مل يٙمٗمٝمـ ..ظمقومـ٤ًم ُمــ رء ٧م٘مّمـد سمـف همـػمه، ومٚمـق رومٕمـشمٓ ن  ـ2

 .اجلٚمقساًمٕمقدة إمم اًمًجقد واًمرومع سمٜمٞم٦م 

 .٦مُمٜمحٜمٞم ٧ميم٤مٟم ن، ومال يٙمٗمل إ٦مًتقي ضم٤مًمًشمأن  ـ3

( أشمٞمـ٤من ىمريٌـ٤ًم إن و أومؾ ايمترفد يطّقيمف زيودة فمعم ايمذىمر اظممموع همقف أٓ) ـ4

، يمـام أؾمـٚمٗمٜم٤م ٚمٗمّمـؾًمشمف سمؾ ّٕٟمف ريمـ ىمّمػم ًمٞمس ُم٘مّمقدًا ًمذا :شمٕم٤ممم ؿم٤مء اهلل

ــف ومٚمــق سمٚمــغ سمٓمٚمــ٧م  ..أو زاد ،يمــره ..أىمــؾ اًمتِمــٝمدو ىمــدر اًمــذيمر اعمنمــوع ومٞم

 .اًمّمالة

ومٚمـق مل ، (ايمطؿلكقــي   همقـف)ُمــ أريمـ٤من اًمّمـالة: ( ايمثوين فممم) اًمريمـهق و ـ5

 مل يّمح.  ..ٓمٛمئـشم

إًمٞمـف، يمـام ُمـّر ذًمـؽ ذم  ٧مومٞمٝم٤م رضمٕمـ ٧مأن شمٙمقن اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ي٘مٞمٜم٤ًم، ومٚمق ؿمٙم ـ6

 ٘م٦م.إريم٤من اًم٤ًمسم

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

 ًمٚمَٗمّْمــــــؾِ  سمٞمــــــٜمُٝماَم  َوىَمْٕمــــــَدةٌ 

 

 

ُـّ   اًمُٙمـــــــؾِّ  ذم لٔمـــــــ٦مً  ويْٓمَٛمـــــــِئ

 

 

 

 

 ٦مٚمـس ُمٗمؽمؿمـدمٙمـؼّم وشموأيمٛمؾ اجلٚمقس، يمـام ضمـ٤مء ذم اعمٜمٝمـ٤مج وذوطمـف: أن 

 سرؤوسمحٞمـ٨م شمًـ٤موي  ٤مُمــ ريمٌتٞمٝمـ ٦مىمريٌـ ٤مقمـغم ومخـذهي ٤ميمٗمٞمٝمـ :أي ٤ميدهي ٦مواوٕم

وٓ ييــ اٟمٕمٓمــ٤مف رؤوؾمــٝم٤م قمــغم  إمم اًم٘مٌٚمــ٦م، ٤مٜمنمــ أصــ٤مسمٕمٝمشمو ٤م،ريمٌتٞمٝمــ ٤مأصــ٤مسمٕمٝم

 واإلُم٤مم اًمٜمقوي. اًمريم٦ٌم، يمام ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمراومٕمل
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 .ايتػٗد ا٭خري :ايجايح عػس 
 اًمنمح  

وؾمّٛمل شمِمٝمدًا ٕن ومٞمـف (، ايمترفد إطمغم( ُمـ أريم٤من اًمّمالة: )ايمثويمٌ فممم) 

٤مشمـف، ذيمر اًمِمٝم٤مدشملم، وأىمٚمف )اًمتحٞم٤مت هلل، ؾمالم قمٚمٞمـؽ أهيـ٤م اًمٜمٌـل ورمحـ٦م اهلل وسمريم

رؾمـقل  اً ٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمـدؿمؾمالم قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمد اًمّم٤مللم، أ

  .قمٌده ورؾمقًمف( اً أن حمٛمد أو ،اهلل

 وًمف ذوط شمًٕم٦م وهل: 

 أن يّمح ُم٤م ىمٌٚمف. ـ1

 أىمٚمف. ٧مقمٜمف شمرمج تأن يٙمقن سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وم٢من قمجز ـ2

 اًمزيـ.مل يّمح، يمام ذم هن٤مي٦م  ..طمروم٤ًم ُمٜمف سمآظمر ٧مُمراقم٤مة طمروومف، ومٚمق أسمدًم ـ3

شمِمديدة ذم  ةُمراقم٤مة شمِمديداشمف، وهل واطمد وقمنمون شمِمديدة، ؾم٧م قمنم ـ4

مل يّمح، ىم٤مًمف ذم  ..ُمِمدداً  ٧مأىمٚمف، ويزاد مخس شمِمديدات ذم أيمٛمٚمف، ومٚمق ظمٗمٗم

هن٤مي٦م اًمزيـ، صمؿ ىم٤مل ُمًتدريم٤ًم: )ٟمٕمؿ ذم اًمٜمٌل ًمٖمت٤من اًمتِمديد واهلٛمز، ومٞمجـقز 

اهلل أو اًمتٜمـقيـ اعمـدهمؿ ذم يمؾ ُمٜمٝمام، وًمق أفمٝمر اًمٜمقن اعمدهمٛم٦م ذم أن ٓ إًمف إٓ 

ّٕٟمف مل يً٘مط طمروم٤ًم وإٟمام أفمٝمر اعمدهمؿ  :مل يي قمغم اعمٕمتٛمد ..حمٛمد رؾمقل اهلل

 قمغم أن اًمٌّزي ظمػّم سملم اإلفمٝم٤مر ذم اًمٜمقن واًمتٜمقيـ ُمع اًمالم واًمراء( اهـ.

 قمدم اًمٚمحـ اعمخؾ سم٤معمٕمٜمك. ـ5

 ٤ماؾمـتقائٝمذم اًمًـجقد أو ىمٌـؾ  لسمجزء ُمٜمف وه ٧م، وم٢من أشمة٠ميت سمف ىم٤مقمدشمأن  ـ6

 مل يٙمػ. ٦م..ضم٤مًمً

                                                 

 .(64)هن٤مي٦م اًمزيـ  (1)



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

413 

 .ايكعٛ  ؾٝ٘ :ايسابل عػس 

 .ايؿ٠٬ ع٢ً ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ؾٝ٘ :اشباَظ عػس
 اًمنمح  

 .٦مأن يًٛمع ٟمٗمًف اًم٘مراءة يمجٛمٞمع إريم٤من اًم٘مقًمٞم ـ7

ويٌٓمؾ  ُمع  ،يم٤من شمرك اًمؽمشمٞم٥م خيؾ سم٤معمٕمٜمك ناًمؽمشمٞم٥م سملم أًمٗم٤مفمف، وهذا إ ـ8

 وم٤مًمؽمشمٞم٥م ؾمٜم٦م وًمٞمس ذـم٤ًم. ..عمٕمٜمكمل خيؾ سم٤م ناًمٕمٛمد، أُّم٤م إ

 ظمالوم٤ًم ًمٚمِمٞمخ اسمـ طمجر. ،اعمقٓة قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم ـ9

إظمــػم إن  ( أي: اًمتِمــٝمدايمؼعــقد همقــف( ُمـــ أريمــ٤من اًمّمــالة: )ايمرازمــع فمـــمم)

وُمـــ  ٦م،سمــف ىم٤مئٛمــ ٧مأشمــ ..٘مــدر قمــغم اجلٚمــقسشمومل  ٦مئٛمــ٤مىم ٧موإٓ يمــ٠من صــٚمّ  ت،ىمــدر

 .ُمًت٘مالً إذ اًم٘مٕمقد ريمٜم٤ًم  :٘مدرهاًم٘مٕمقد سم ٤موضم٥م قمٚمٞمٝم ..قمـ ىمراءة اًمتِمٝمد تقمجز

ايمصالة فمعم ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وآيمف ( ُمـ أريم٤من اًمّمالة: )اخلومس فممم)

( أي: اًمتِمٝمد إظمػم: وذًمؽ عم٤م صح ُمـ أُمره صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف همقف

قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم، ىم٤مل: ىم٤مل زم يمٕم٥م سمـ قمجرة: وؾمٚمؿ هب٤م ذم اًمّمالة، 

؟ ظمرج إًمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل أٓ أهدي ًمؽ هدي٦م 

ىمقًمقا: اًمٚمٝمؿ صؾ » اهلل، ىمد قمرومٜم٤م يمٞمػ ٟمًٚمؿ قمٚمٞمؽ، ومٙمٞمػ ٟمّمكم قمٚمٞمؽ ؟، ىم٤مل: 

قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد، يمام صٚمٞم٧م قمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد . اًمٚمٝمؿ سم٤مرك 

أظمرضمف اسمـ  شٞمد جمٞمد قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد، يمام سم٤مريم٧م قمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ مح

قمـ أيب ُمًٕمقد قم٘م٦ٌم سمـ قمٛمرو ىم٤مل: أىمٌؾ رضمؾ طمتك طم٤ٌمن، وذم رواي٦م قمٜمد ال٤ميمؿ 

ضمٚمس سملم يدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و ٟمحـ قمٜمده وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل 

 أُم٤م اًمًالم قمٚمٞمؽ وم٘مد قمرومٜم٤مه ومٙمٞمػ ٟمّمكم قمٚمٞمؽ إذا ٟمحـ صٚمٞمٜم٤م قمٚمٞمؽ ذم صالشمٜم٤م 

                                                 

 (2/89اٟمٔمر: اًمتحٗم٦م وطم٤مؿمٞمتٝم٤م ًمٚمنمواين ) (1)
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إذا أٟمتؿ ))صمؿ ىم٤مل:  ،صغم اهلل قمٚمٞمؽ ؟ ىم٤مل: ومّمٛم٧م طمتك أطمٌٌٜم٤م أن اًمرضمؾ مل ي٠ًمًمف

وم٘مقًمقا: اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد اًمٜمٌل إُمل و قمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م  ..صٚمٞمتؿ قمكم

ؿ و سم٤مرك قمغم حمٛمد اًمٜمٌل إُمل و قمغم آل حمٛمد يمام قمغم إسمراهٞمؿ و قمغم آل إسمراهٞم

((، وأصؾ الدي٨م ذم سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ و قمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد

 اًمّمحٞمحلم.

ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمؽمُمز ذم طم٤مؿمٞم٦م قمغم ))اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ((: ))وأُم٤م قمدم ذيمره ذم 

ر ًمف اًمتِمٝمد ظمؼم اعمزء صالشمف.. ومٛمحٛمقل قمغم أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمٕمٚمقُم٦م ًمف: وًمذا مل يذيم

 : آول واجلٚمقس ًمف واًمٜمٞم٦م واًمًالم، ومٛمـ اد قمك أن اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف ؿمذ 

طمٞم٨م أوضمٌٝم٤م وٓ ؾمٚمػ ًمف ذم هذا اًم٘مقل وٓ ؾمٜم ٦م يت ٌٕمٝم٤م.. وم٘مد همٚمط، إذ إجي٤مهب٤م مل 

خي٤مًمػ ٟمّم٤ًم وٓ إمج٤مقم٤ًم وٓ ىمٞم٤مؾم٤ًم وٓ ُمّمٚمح٦م راضمح٦م، سمؾ واوم٘مف قمغم ىمقًمف قمدة ُمـ 

ومٝم١مٓء يمٚمٝمؿ  –ذم آطم٤مدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م  –هؿ يمام شم٘مدم ىمري٤ًٌم اًمّمح٤مسم٦م ومٛمـ سمٕمد

يقضمٌقهن٤م ذم اًمتِمٝمد، طمتك ىم٤مل سمٕمض اعمح٘م٘ملم: )ًمق ؾُمٚمِّؿ شمٗمرده سمذًمؽ.. ًمٙم٤من 

 طمٌذا اًمتٗمرد: أي: ًمٙم٤من هذا اًمتٗمرد حمٛمقدًا(.

وم٘مقل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم ))اًمِمٗم٤مء(( سمِمذوذ اًمِم٤مومٕمل: سم٢مجي٤مسمف اًمّمالة قمغم 

ٚمؿ ذم اًمّمالة.. ُمردود إن سمؿ ي١مّول، وإٓ.. وم٘مد أوًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم

اًمِمٕمراين: سم٠مٟمف ًمٞمس ُمراد اًم٘م٤ميض سمذًمؽ وٕمػ ىمقًمف يمام يت٤ٌمدر إمم اًمذهـ، وإٟمام 

ُمراده: أٟمف ؿمذ  قمـ ُمراقم٤مة طم٤مل إص٤مهمر يمام قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر، وراقمك طم٤مل إيم٤مسمر 

ِمٗم٤مء(( يمٚمف ىمٞم٤مُم٤ًم سمقاضم٥م طمؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ٕن يمت٤مب ))اًم

 ُمقوقع ًمتٕمٔمٞمؿ اًمٜمٌل وإٟمٌٞم٤مء صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ، ومٞمٙمػ ُئمـ سم٤مًم٘م٤ميض 
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قمٞم٤مض أٟمف يريد سم٘مقًمف: )وؿمذ  اًمِم٤مومٕمل( اًمِمذوذ اًمذي هق اًمْمٕمػ؟! هذا أسمٕمد 

ٌٕمٞمد، ومٚمٞمس ذًمؽ ُمٜمف ىمدطم٤ًم ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف، وإٟمام هق إؿم٤مرة ُمـ اًم

إمم يمامًمف ذم اعم٘م٤مم، وأٟمف يم٤من ي٘مدر قمغم ؿمٝمقد اخلٚمؼ ُمع الؼ شمٕم٤ممم، ٓ يِمٖمٚمف ؿمٝمقد 

الؼ قمـ اخلٚمؼ وٓ قمٙمس، وم٠مُمر اًمٜم٤مس سمذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمقضمقب: إطم٤ًمٟم٤ًم ًمٚمٔمـ 

 ٕمٜمك، وهق شم٠مويؾ ًمٓمٞمػ((اهـ.هبؿ، وأهنؿ ٟم٤مًمقا ُم٘م٤مم اًمٙمامل. اٟمتٝمك سم٤معم

واعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ُمـ اًمّمالة: 

اًمتِمٝمد إظمػم، ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٙمردي: ))ووضمف اعمٜم٤مؾم٦ٌم: أن اعمّمكم ىمد ىم٤مرب اًمٗمراغ 

ُمـ ُمٜم٤مضم٤مة الؼ، وم٤مًمتٗم٧م إمم ؾمٞمد اخلٚمؼ ومخ٤مـمٌف سم٤مًمًالم قمٚمٞمف، ومٜم٤مؾم٥م أن يّمكم 

 اهـ.قمٚمٞمف سمٕمده(( 

، أو )اًمٚمٝمـؿ صـّؾ قمـغم حمٛمـد( اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ: وأىمؾ

)صــغم اهلل قمــغم حمٛمــد(، وًمــق قمٙمًــ٧م اًمؽمشمٞمــ٥م يمــ٠من ىم٤مًمــ٧م: ))قمــغم حمٛمــد اًمٚمٝمــؿ 

 (صـكم ،اًمٚمٝمؿ)) :ومٚمق أشمك سمٞم٤مء ذمصؾ((.. مل يي يمام ىم٤مًمف اًمِمؼماُمٚمز، صمؿ ىم٤مل: ))

ويٗمرق سمٞمٜمـف وسمـلم  ،ًمٕمدم شمٖمٞمػمه اعمٕمٜمك :مل حيرم ومل يٌٓمؾ ..سم٥ًٌم اإلؿم٤ٌمع ًمٚمحريم٦م

سمخـالف  ،سم٠مٟم٤م شمٕمٌدٟم٤م سم٠مًمٗم٤مفمف ظمـ٤مرج اًمّمـالة :اًم٘مرآن طمٞم٨م طمرم ومٞمف اًمٚمحـ ُمٓمٚم٘م٤مً 

 (( اهـ.هذا

 اًمّمالة  وؾمٚمؿ:   وصحٌف  وآًمف قمٚمٞمف   اهلل صغم  اًمٜمٌل   قمغم  اًمّمالة  وأيمٛمؾ

                                                 
 (.2/732) طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز (1)

 (.1/162القار اعمدٟمٞم٦م ) (2)

 (.2/91اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين قمغم اًمتحٗم٦م ) (3)
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 اإلسمراهٞمٛم٦م أشمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ويًـ ذيمر اؾمٛمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصـحٌف وؾمـٚمؿ سم٤مًمتًـٞمٞمد، ىمـ٤مل اًمِمـٞمخ 

وإومْمؾ اإلشمٞم٤من سمٚمٗمظ اًمًـٞم٤مدة يمـام ىم٤مًمـف اًمنمواين ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ))اًمتحٗم٦م((: ))

وزيـ٤مدة  ،ٕن ومٞمف اإلشمٞم٤من سمام أُمرٟم٤م سمف :وسمف أومتك اًمِم٤مرح ،وسح سمف مجع ،اسمـ فمٝمػمة

وإن شمــردد ذم أومْمــٚمٞمتف  ،ومٝمــق أومْمــؾ ُمـــ شمريمــف ،اإلظمٌــ٤مر سمــ٤مًمقاىمع اًمــذي هــق أدب

وم٤ٌمـمـؾ ٓ أصـؾ ًمـف يمـام ىم٤مًمـف  ..{ٓ شمًٞمدوين ذم اًمّمالة  }اإلؾمٜمقي، وأُم٤م طمدي٨م 

ذح م ر ا هـ ؾمـؿ قمٌـ٤مرة  ،وىمقل اًمٓمقد أهن٤م ُمٌٓمٚم٦م همٚمط ،سمٕمض ُمت٠مظمري الٗم٤مظ

فمـ٤مهر  ((:اعمٖمٜمـل))وىمـ٤مل ، وٓ سمـ٠مس سمزيـ٤مدة ؾمـٞمدٟم٤م ىمٌـؾ حمٛمـد ا هــ :ذح سم٤مومْمؾ

أن اعمٕمتٛمـد ـمٚمـ٥م زيـ٤مدة  :وشم٘مـدم قمــ ؿمـٞمخٜم٤م ،يمالُمٝمؿ اقمتامد قمدم اؾمتح٤ٌمهب٤م ا هــ

ويمـذًمؽ اقمتٛمـده  ،اؾمـتح٤ٌمب ذًمـؽ ((اًمٜمٝم٤ميـ٦م))وقم٤ٌمرة اًمٙمردي واقمتٛمد  ،اًمًٞم٤مدة

ومٞمــ٠ميت  :أيإومم ؾمــٚمقك إدب  ((:اإليٕمــ٤مب))وذم  ،اًمزيــ٤مدي والٚمٌــل وهمــػمهؿ

 ((اهـ.وهق ُمتجف ،سمًٞمدٟم٤م

اًمتِمٝمد إظمػم: ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وشمًـ اًمّمالة قمغم أل ذم

ٌْدِ قمٚمؿ أصح٤مسمف ذًمؽ، ومٕمـ  ـَ َأيِب ًَمْٞمغَم ىَم٤مَل  قَم ـِ سْم مْحَ ـُ قُمْجَرَة وَمَ٘م٤مَل  :اًمر  : ًَمِ٘مَٞمٜمِل يَمْٕم٥ُم سْم

٦مً  َٓ ُأْهِدي ًَمَؽ َهِدي  ِل   ؟َأ َي٤م َرؾُمقَل  :وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ،َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ ظَمَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َمإِن  اًمٜمٌ 

ُؿ قَمَٚمْٞمَؽ  ٚمِّ ًَ َصؾِّ اًمٚمٝمؿ   :وَمُ٘مقًُمقا)) :ىَم٤مَل  ؟وَمَٙمْٞمَػ ُٟمَّمكمِّ قَمَٚمْٞمَؽ  ،اهلل ىَمْد قَمِٚمْٛمٜم٤َم يَمْٞمَػ ُٟم

ْٞم٧َم قَمغَم آلِ  ٍد يَماَم َصٚم  ٍد َوقَمغَم آِل حُمَٛم  ٞمدٌ  إِٟم َؽ  إسِْمَراِهٞمؿَ   قَمغَم حُمَٛم   ؿ  سَم٤مِرْك اًمٚمٝم  ،مَحِٞمٌد جَمِ

                                                 

 (2/93طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين ) (1)
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ٞمدٌ  ٍد يَماَم سَم٤مَريْم٧َم قَمغَم آِل إسِْمَراِهٞمَؿ إِٟم َؽ مَحِٞمٌد جَمِ ٍد َوقَمغَم آِل حُمَٛم  ف (( أظمرضمقَمغَم حُمَٛم 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

واًمّمــالة قمــغم أل سمٕمــض ُمـــ أسمٕمــ٤مض اًمّمــالة يًـــ ًمٚمٛمّمــٚمٞم٦م أن شمًــجد 

ــ٤م ومــرض اًمّمــالة قمــغم أل  وذم اًم٘مــديؿ أن ًمٚمًــٝمق ًمــق شمريمتــف، : وهلــذا ىمــ٤مل إُم٤مُمٜم

 اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف:

ــــٌٙمؿُ  ــــقل اهلل طم ــــ٧م رؾم ــــ٤م آل سمٞم                      ي

 

ــــرٌض   ــــف وم ــــرآن أٟمزًم ــــــ اهلل ذم اًم٘م  ُم

 

 

 

ــٞمٙمؿُ  ــ يٙمٗم ــٞمؿ ـ ُم ـــٙمؿُ قمٔم ــدر أٟمـ                     اًم٘م

 

ـــف ـــٞمٙمؿ ٓ صـــالة ًم ــــ مل يّمـــؾ قمٚم  ُم

 

 

 

 :تنبيه 

 يِمٙمؾ قمغم اًمٌٕمض أن ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ أومْمـؾ إٟمٌٞمـ٤مء، رسمام

 ومٙمٞمػ ي٠ًمل أن يّمكم قمٚمٞمف يمام صغم قمغم إسمراهٞمؿ؟

وضمقاب ذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمـف اًمِمـٞمخ اًمنمـواين ذم طم٤مؿمـٞمتف قمـغم ))اًمتحٗمـ٦م(( طمٞمـ٨م 

ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ أومْمـؾ إٟمٌٞمـ٤مء يمٞمـػ يًـ٠مل أن يّمـغم  :وم٢من ىمٞمؾ٤مل: ))ىم

اًمٚمٝمؿ صـؾ قمـغم ) :سم٠من اًمٙمالم ىمد شمؿ قمٜمد ىمقًمف :أضمٞم٥م ؟قمٚمٞمف يمام صغم قمغم إسمراهٞمؿ

وٓ يِمٙمؾ قمٚمٞمـف أن  ((:اًمٜمٝم٤مي٦م))زاد  ((،ُمٖمٜمل)) .واؾمت٠مٟمػ وقمغم آل حمٛمد (،حمٛمد

ُمرادٟمـ٤م سم٤معمًـ٤مواة قمـغم اًم٘مـقل سمحّمـقهل٤م  :قلٕٟم٤م ٟم٘م :همػم إٟمٌٞم٤مء ٓ شم٤ًموهيؿ ُمٓمٚم٘م٤مً 

وٓ  ،سم٤مًمٜم٦ًٌم هلذا اًمٗمرد سمخّمقصف إٟمام هق سمٓمريؼ اًمتٌٕمٞمـ٦م ًمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ

 (( اهـ.ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ

 ُم٤م يِمؽمط ذم اًمتِمٝمد  اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويِمؽمط ذم 
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 .يمرهمم٤م شم٘مدم قمٜمد ذ إظمػم

 (، وأىمٚمـف: )اًمًـالم قمٚمـٞمٙمؿ(،ايمسـالم( ُمـ أريمـ٤من اًمّمـالة: )ايمسودس فممم)

ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمؽمُمز: ))واظمتٚمـػ هـؾ ُمٕمٜمـك  ،(اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل)وأيمٛمٚمف 

)اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ(: اهلل ُمٕمٙمؿ، أو اؾمؿ اهلل ُمٕمٙمؿ، أو ؾمٚمٛمتؿ ُمٜم٤م، أو ؾمـٚمٛمٜم٤م ُمـٜمٙمؿ، 

ٛمٙمؿ، أو ؾمٚمٛمتؿ ُمـ أومـ٤مت، أو أو أٟمتؿ ُمٜم٤م ذم ؾمالم وٟمحـ ُمٜمٙمؿ ذم ؾمالم، أو ؾمٚم

 أٟمتؿ ذم أُم٤من اهلل، أو ٟمحق ذًمؽ؟ أىمقال صمامٟمٞم٦م، ىمٞمؾ: أصحٝم٤م: إول(( اهـ.

(: ظمالوم٤م ًمٚمراومٕمل طمٞم٨م ىم٤مل: )أٟمف جيزئ(، وقمٚمٚمـف ؾمالم   قمٚمٞمٙمؿ)وٓ جيزئ  

ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ ىم٤مؾمـؿ: ))ىمْمـٞمتف: أٟمـف ،سم٤مًم٘مٞم٤مس قمغم اًمتِمٝمد، وىمٞم٤مم اًمتٜمقيـ ُم٘م٤مُمف

وٓ شمًــ زيـ٤مدة وسمريم٤مشمـف، يمـام صـححف ذم  ـ قمغم هذا مل جيز(( اهـ.ًمق شمرك اًمتٜمقي

قم٘مـ٥م إومم ُمـ٤م يٜمـ٤مذم  ٤ماًمتًٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م إٓ أن يٕمـرض هلـ اعمجٛمقع وصّقسمف، وشمًـ

، أو إوممسمٕمـد  ٧م، وذًمـؽ يمـ٠من أطمـدصمطمٞمٜمئـذٍ  ومٞمج٥م آىمتّم٤مر قمغم إومم ٤مصالهت

ذم  ٤مهــ٠مظمٓم ٤ملّم هلــٟمجــس ٓ يٕمٗمــك قمٜمــف، أو شمٌــ ٤م، أو ؾمــ٘مط قمٚمٞمٝمــ٤ماٟمٙمِمــٗم٧م قمقرهتــ

 قمت٘م٧م أُم٦م ُمٙمِمقوم٦م اًمرأس أو ٟمحقه.أ، أو آضمتٝم٤مد

ُمــ ُمالئٙمـ٦م  ٤موي٤ًمره ٤ماًمًالم قمغم ُمـ قمغم يٛمٞمٜمٝم ٤مٜمقي ذم ؾمالُمٝمشمويًـ أن 

قمــ  ٧مومـ٢من يم٤مٟمـ ٦م، أُمـ٤م اعم٠مُمقُمـةوهذه سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد ،وُم١مُمٜمل إٟمس وضمـ

 ومم اًمًالم قمغم ُمـ قمغم وسم٤مٕ ،اًمرد قمغم اإلُم٤مم سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م ٤مسمًالُمٝم تٟمق ..يٛملم اإلُم٤مم
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 ،اًمـرد قمـغم اإلُمـ٤مم سمـ٤مٕومم تٟمـق ..قمغم يًـ٤مر اإلُمـ٤مم ٧مممـ ذيمر، وإن يم٤مٟم ٤مي٤ًمره

إن ؿم٤مء  ٤مً ي٠ميت ىمريٌ وذم ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ ،ممـ ذيمر ٤ماًمًالم قمغم ُمـ قمغم ي٤ًمره ث٤مٟمٞم٦موسم٤مًم

 اهلل شمٕم٤ممم.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزيد:

يـــفِ  اإلُمـــ٤ممُ  يٜمـــقي  سم٤مًمًـــالمْ  طم٤مِضِ

 

اً  َٟمـــَقْوا وُهـــؿ  اإلُمـــ٤ممْ  هـــذا قمـــغم َرد 

 

 

ّٕن اًمـرد إٟمـام  :يمٞمػ يٜمقي ُمـ قمغم ي٤ًمر اإلُم٤مم اًمـرد قمٚمٞمـف سمـ٤مٕومم :وم٢من ىمٞمؾ

ومٙمٞمـػ  ،ٟمٞمـ٦مواإلُم٤مم إٟمام يٜمقي اًمًالم قمغم ُمـ قمـغم يًـ٤مره سم٤مًمث٤م ،يٙمقن سمٕمد اًمًالم

سم٠من هذا ُمٌٜمل قمغم أن اعم٠مُمقم إٟمام يًٚمؿ إومم سمٕمـد  :يرد قمٚمٞمف ىمٌؾ أن يًٚمؿ؟ أضمٞم٥م

 ومراغ اإلُم٤مم ُمـ اًمتًٚمٞمٛمتلم.

 وًمٚمًالم ذوط قمنمة، شمًٕم٦م جمٛمققم٦م ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ: 

وطُ  ـــِٚمٞمؿِ  ُذُ ًْ ِٚمٞمـــؾِ  شَم ـــاَلةِ  حَتْ  إَذا اًمّم 

 

ـــ٤م ـــَٕم٦مً  َأْرَدهْتَ ًْ
٧ْم  شمِ  ُِمـــَرا سمَِٖمـــػْمِ  َصـــح 

 َوَوالِ  َوامْجَـعْ  َوِصْؾ  َوظَم٤مـم٥ِْم  ْف قَمرِّ  

 

ـْ  َتْ٘مٌاِلً  َويُم ًْ ا سمِفِ  شَمْ٘مِّمدْ  َٓ  صُمؿ   ُُم  اخْلؼََمَ

ـــ٢مِنْ  ٤مً َٟمْٗمًـــ سمـــف َوَأؾْمـــِٛمعْ  َواضْمِٚمـــْس   وَم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛمُ يمَ   ٧ْم َٚم

 

ــَؽ  ــوطُ  شمِْٚم ُ ا يَمــ٤منَ  َومَت ــ٧ْم  اًمنمُّ ــؼَمَ  ُُمْٕمَت

 : اًمتٕمريػ، ومال يٙمٗمل ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ، يمام ُمّر.هموٕول 

 سمٙم٤مف اخلٓم٤مب، ومال يٙمٗمل اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ. : اخلٓم٤مبايمثوين

 و قمٚمٞمٙمام.أ: اجلٛمع، ومال يٙمٗمل اًمًالم قمٚمٞمؽ ايمثويمٌ

، وهـق ُمٕمٜمـك اً ٕمـؾ سمٞمـٜمٝمام يمالُمـ٤ًم آظمـردمن ٓ ٠مّمؾ سملم اًمٙمٚمٛمتلم سمشم: أن ايمرازمع

اًمًــالم اًمتــ٤مم )أو  (،اًمًــالم الًـــ قمٚمــٞمٙمؿ)وٓ ييــ  ،ؾ()وِصــ :ىمــقل اًمٜمــ٤مفمؿ

 .(قمٚمٞمٙمؿ
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 وٓ ىمّمػمة ُمع ىمّمد اًم٘مٓمع. ،ًٙم٧م ؾمٙمت٦م ـمقيٚم٦مشم: اعمقٓة، ومال اخلومس

، وًمـذًمؽ يًــ ذم ٤مًمٚم٘مٌٚم٦م سمّمـدره ٦مٙمقن طم٤مل اًمًالم ُمًت٘مٌٚمشم: أن ايمسودس

 ٤مسمّمـدره ٧مًمـق اٟمحرومـٕٟمـف  :ٜمٓمؼ سمٛمٞمؿ قمٚمٞمٙمؿشمطمتك  ٤مٚمتٗم٧م سمرأؾمٝمشمٓ  أناًمًالم 

رج ُمــ ختـ ٤مٕهّنـ :سمخـالف ُمـ٤م إذا يمـ٤من ىمٌٚمـف ،مل ييـ ..قمـ اًم٘مٌٚم٦م سمٕمد ُمٞمؿ قمٚمـٞمٙمؿ

 . (قمٚمٞمٙمؿ)اًمّمالة سمٚمٗمظ اعمٞمؿ ُمـ 

 ..اإلظمٌـ٤مر ت٘مّمد سم٤مًمًالم اإلظم٤ٌمر سمـؾ اإلٟمِمـ٤مء، ومٚمـق ىمّمـدشم: أن ٓ ايمسوزمع

 ئ٤ًم،٘مّمـد ؿمـٞمشمأو مل  ُمٕمـ٤ًم، اًمتحٚمـؾ واإلظمٌـ٤مر تسمخالف ُم٤م ًمق ىمّمد ٤م،سمٓمٚم٧م صالهت

 ، يمام ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري قمغم اسمـ ىم٤مؾمؿ.٧ميم٠من أـمٚم٘م

قمــ ة قم٤مضمز ٧متّٛمف، إٓ إن يم٤مٟمشمىمٌؾ أن  ٧م: اجلٚمقس، ومال يٙمٗمل إذا ىم٤مُمايمثومـ

 .تًّٚمؿ يمٞمػ ىمدرتوم ،اجلٚمقس

 اًمًالم يمٌ٘مٞم٦م إريم٤من اًم٘مقًمٞم٦م. ٤مًٛمع ٟمٗمًٝمشم: أن ايمتوؽمع

 ٤مًمٕمرسمٞم٦م.سم اًمًالم اًمذي مل يذيمره اًمٜم٤مفمؿ ذم أسمٞم٤مشمف: أن يٙمقن : وهقايمعوذ

ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ذم ))اًمتحٗم٦م((: ))وم٢من ىم٤مل: قمٚمٞمٙمؿ، أو اًمًالم قمٚمٞمٙمام، 

 أو ؾمالُمل قمٚمٞمٙمؿ ُمتٕمٛمدًا قم٤معم٤ًم.. سمٓمٚم٧م، أو قمٚمٞمٝمؿ.. ومال: ٕٟمف دقم٤مء(( اهـ.

 وجيقز )قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم( ًمٙمـ يٙمره: ٕٟمف شمٖمٞمػم ًمٚمقارد سمال وم٤مئدة.

  ُمـ ظمالف ُمـ أوضمٌٝم٤م. ظمروضم٤مً  :ومًٜم٦م ..أُّم٤م ٟمٞم٦م اخلروج ُمـ اًمّمالةو

                                                 
 .(1/236)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  (1)

 (2/97ٗم٦م اعمحت٤مج )حت (2)

 (.2/738اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (3)



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

411 

 .ايرتتٝب :ايطابل عػس
 اًمنمح  

 :مسألة  

ٟمٞمـ٦م  ..ّواًمرد قمـغم اإلُمـ٤مم، يمـام ُمـر ٤ميِمؽمط ُمع ٟمٞم٦م اًمًالم قمغم ُمـ قمغم ضم٤مٟمٌٝم  

ّض، وهـذا هـق  ..جمرد اًمرد أو اًمًالم قمـغم ُمــ ذيمـر تًمق ٟمق ٕهن٤م :ؾمالم اًمّمالة

اًمٕمٛمـقدي ذم يمت٤مسمـف قمٛمـدة  ذيمـره اًمٕمالُمـ٦م قمٌـداهللُمـ ظمالف ذم ذًمؽ، يمـام اعمٕمتٛمد 

)   )شمٜمٌٞمـف( ىمـ٤مل ؾمـؿ: هـؾ يِمـؽمط ُمـع ٟمٞمـ٦م )وىم٤مل ذم إقم٤مٟمـ٦م اًمٓمـ٤مًمٌلم:  اًمٓم٤مًمٌلم،

اًمًالم أو اًمرد ومٞمام ذيمر قمغم ُمـ ذيمر ٟمٞم٦م ؾمالم اًمّمالة ؟ طمتك ًمق ٟمقى جمرد اًمًالم 

أو ٓ يِمؽمط ومٞمٙمقن هـذا  ،وىمد ىم٤مًمقا: يِمؽمط وم٘مد اًمّم٤مرف ،أو اًمرد ّض اًمّم٤مرف

. ومٞمف ٟمٔمـر، وًمٕمـؾ إوضمـف إول، وٓ ؟ؽماط وم٘مد اًمّم٤مرف ًمقرودهُمًتثٜمك ُمـ اؿم

ّٕن ٟمحـق اًمتًـٌٞمح عمــ ٟم٤مسمـف رء  :ي٘م٤مل هذا ُمـ٠مُمقر سمـف ومـال حيتـ٤مج ًمٗم٘مـد اًمّمـ٤مرف

 (واًمٗمتح قمغم اإلُم٤مم ُم٠مُمقر سمف، ُمع أٟمف ًمق ىمّمد جمرد اًمتٗمٝمـٞمؿ ّض وسمٓمٚمـ٧م صـالشمف(

 اهـ.

 :تنبيه  

ًمق  ٤مٕهّن  :اؿمؽمط ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سم٤مًمًالمقمٜمد اًمًالم اخلروج ُمـ اًمّمالة  تإذا ٟمق 

ُمــ اًمّمـالة،  ٤ماًمًٜم٦ّم خلروضمٝم ٤موم٤مشمتٝم ..أو سمٕمده ٤م،سمٓمٚم٧م صالهت ..٤م ىمٌؾ اًمًالمهتٟمق

 .واًمٌنمى يمام ذم هن٤مي٦م اًمزيـ

 قمغم  ٤مً أن ٓ ي٘مدم ريمٜم هٜم٤م وهق(، ايمؼمسمقى( ُمـ أريم٤من اًمّمالة: )ايمسوزمع فممم)

                                                 

 .(94)اٟمٔمر: قمٛمدة اًمٓم٤مًمٌلم  (1)

 (.1/171)إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (2)

 .(243)، وسمنمى اًمٙمريؿ (67)اٟمٔمر: هن٤مي٦م اًمزيـ  (3)
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

، وإن ٤مسمٓمٚمـ٧م صـالهت ..ىمٌـؾ ريمققمـف تيم٠من ؾمـجد ةاًمريمـ قم٤مُمد ٧مومٚمق شمريم، ريمـ

 ..ىمٌـؾ سمٚمـقغ ُمثٚمـف ُمــ اًمريمٕمـ٦م اًمت٤مًمٞمـ٦م تومام سمٕمد اعمؽموك ًمٖمـق، ومـ٢من شمـذيمر ٧م..ؾمٝم

 ٧مأمتّـ ..٤مًمٞمـ٦مُمثٚمـف ُمــ اًمريمٕمـ٦م اًمت ٧مسمٚمٖمـ أنسمٕمد  تسمف، وإن شمذيمر ٧مإًمٞمف وأشم تقم٤مد

ٕمـقد شمومـال  لأُمـ٤م هـ اعم٠مُمقُمـ٦م،سمريمٕم٦م ذم آظمـر اًمّمـالة، وهـذا ذم همـػم  ٧موأشم ٤مصالهت

زيـد شمسمـؾ  : ؾمقاء شمذيمرت سمٕمد اًمقصقل عمثٚمف ُمـ اًمريمٕم٦م اًمت٤مًمٞم٦م أو ىمٌؾ ذًمـؽ،ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ٤م.ريمٕم٦م ذم آظمر صالهت

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ـٍ  ويُمؾُّ   ؾمـ٤مِهَٞم٤م شَمَريمـ٧َم  ىمـد ُريمـ

 

 ٠ْمشمَِٞمــــــ٤مشمَ  َأنْ  إمم ًَمْٖمــــــقٌ  سَمٕمــــــَدهُ  ٤مَُمــــــ

 

 

 

ــــفِ  ــــقَ  ،سمِِٛمثِٚم ــــقُب  وَمْٝم ــــفُ  َيٜمُ  قَمٜمْ

 

 شَمْٗمَٕمَٚمٜمْـــــفُ  اًمٜم ْٗمـــــؾِ  سمَِ٘مّْمـــــدِ  وًَمـــــقْ 

 

 

 

سمـ٤مىمل  ٧مسمـف وأيمٛمٚمـ ٧مأشمـ ..ذم آظمر ريمٕم٦م شمرك ريمـ ُمــ إظمـػمة توًمق شمذيمر

ذم  ٧مومٞمـف، وإن قمٚمٛمـ ٧مريمٕم٦م، وُمثٚمـف إن ؿمـٙم ٤مٝمتًمزُم ..اًمريمٕم٦م، أو ُمـ همػم إظمػمة

 ٤مسمٕمد ؾمجدهت ٧مضمٚمً ٧موم٢من يم٤مٟم ،اًمريمٕم٦م إومم ىمٞم٤مم اًمث٤مٟمٞم٦م شمرك اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ

ٕن ضمٚمًــ٦م آؾمــؽماطم٦م حتــؾ حمــؾ اجلٚمــقس سمــلم  :ُمٌــ٤مذة تؾمــجد ..ًمالؾمــؽماطم٦م

 ًجد.شماجلٚمقس واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م صمؿ  ٤مًمزُمٝم ..ٚمسدموإن مل  ،اًمًجدشملم

 ٧مذم آظمــر صــالة رسم٤مقمٞمــ٦م شمــرك ؾمــجدشملم أو صمــالث وضمٝمٚمــ ٧مًمــق قمٚمٛمــو

 ؾمقأ.زي٤مدة ريمٕمتلم أظمذًا سم٤مٕ ٤موضم٥م قمٚمٞمٝم ..ُمقوٕمٝم٤م

  :تتمة 

مل يتٓمرق اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم وٟمٗمٕمٜم٤م سمف ًمٕمّد اًمقٓء ريمٜم٤ًم، وصـقره اإلُمـ٤مم  

 اسمـ اًمّمالح صقره اًمريمـ اًم٘مّمػم، و  شمٓمقيؾ  سمٕمدم اجلقيٜمل  ًمإلُم٤مم  اًمراومٕمل شمٌٕم٤ًم 
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 , ...........................................ٚاي١ٝٓ ضبًٗا ايكًب, ٚايتًؿفي بٗا ضٓ٘
 اًمنمح  

 .٦مٟم٤مؾمٞم ٤مسمٕمدم ـمقل اًمٗمّمؾ سمٕمد ؾمالُمٝم

 ايمقٓء، ىمام دم اظمغـل:فمدم ومـ صقر 

دث ريمٜمــ٤ًم ىمقًمّٞمــ٤ًم أو ومٕمٚمّٞمــ٤ًم وُم٣مــ زُمـــ حتــذم ٟمٞمــ٦م اًمّمــالة ومل  ٧مُمــ٤م إذا ؿمــٙم 

 .أي: ٟمٔمؿ اًمّمالة ٟٓم٘مٓم٤مع ٟمٔمٛمٝم٤م ٤م:ومتٌٓمؾ صالهت ،ـمقيؾ

٦م ذًمؽ ومـٞمام (، وىمد ذيمرٟم٤م أدًموايمتؾػظ هبو ؽمـي( يمام شم٘مدم، )وايمـقي حمؾفو ايمؼؾى)

 ومـ٢من يم٤مٟمـ٧م اًمّمـالةُ شم٘مدم، وجيـ٥م ذم اًمٜمٞمـ٦م أُمـقر ختتٚمـػ سمـ٤مظمتالف ٟمـقع اًمّمـالة، 

 ٤موهق ىمقهل يمذًمؽ شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م، ، ووضم٥مأصكم ٤م:وهق ىمقهل اًمٗمٕمؾ،وضم٥م ىمّمُد  ومرو٤ًم..

، قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم ٦مٓ اًمّمٌٞم ٦مودم٥م ٟمٞم٦ُم اًمٗمروٞم٦ِم ُمـ اًم٤ٌمًمٖم، قمٍماً  فمٝمرًا أو :ُمثالً 

ٜمٞم٦م اعمٕمتؼمة ًمٚمٗمرض ُمثال: أصـكم ومـرض اًمٕمٍمـ، هـذا ومتٙمقن اًم وهق ىمقهل٤م: ومرَض، 

وأوضمـ٥م هق اًمقاضمـ٥م، وُمـ٤م زاد قمـغم ذًمـؽ مل جيـ٥م يمـام ؾمـٞم٠ميت إن ؿمـ٤مء اهلل شمٕمـ٤ممم، 

ٕهن٤م ٓ شمٜمقى وإٓ ًمـزم  :وهل همػم اًمٜمٞم٦م ٦م،قمغم اًمّمٌٞمٟمٞم٦م اًمٗمروٞم٦م اًمِمٞمخ اسمـ طمجر 

قي يمؾ ضمزء ٜمشم ٤ماًمتًٚمًؾ، إذ يمؾ ٟمٞم٦م حتت٤مج إمم اًمٜمٞم٦م، ًمٙمـ هذا قمغم ىمقل ُمـ ىم٤مل أهن

أومٕمــ٤مل اًمّمــالة يمٚمٝمــ٤م، وهــذا يًــٛمك  ٤مًتحيــ ذم ىمٚمٌٝمــشمسمٛمٕمٜمــك أن  ،ُمـــ أضمزائٝمــ٤م

يمـام ؾمـٞم٠ميت إن ؿمـ٤مء اهلل واعمٕمتٛمد أٟمف يٜمـقي جمٛمـقع اًمّمـالة،  آؾمتحْم٤مر ال٘مٞم٘مل،

  وقمغم هذا ومال يٚمزم اًمتًٚمًؾ.شمٕم٤ممم ىمري٤ًٌم، 

٥م وضمـ ..يم٤مًمٙمًـقف ؾمـ٥ٌٍم  يمـ٤مًمقشمر أو ذاَت  ُم١مىمتـ٦مً  وإن يم٤مٟم٧م اًمّمالة ٟم٤مومٚمـ٦مً 

 ًمتتٛمٞمز قمـ همػمه٤م ُمـ اًمّمٚمقات، ويٙمقن متٞمٞمزه٤م إُم٤م سمام  وم٘مط: ٝم٤مٝم٤م وشمٕمٞمٞمٜمُ ومٕمٚمِ  ىمّمدُ 

                                                 

 .(247/)1اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)

 .(196)سمنمى اًمٙمريؿ اٟمٔمر:  (2)
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 , .......ؾٝٓبػٞ اضتشكاز ١ْٝ ايدخٍٛ ؼي ايؿ٠٬ عٓد ايٓال بتهبري٠ اإلسساّ
 اًمنمح  

أو سم٤مإلو٤موم٦م يمًٜم٦م اًمٔمٝمر، وجي٥م شمٕمٞمـلم قمٞمـد اًمٗمٓمـر وقمٞمـد  ،اؿمتٝمرت سمف يم٤مًمْمحك

اسمـ قمٌد اًمًالم اًم٘م٤مئؾ سمٕمدم وضمقب اًمتٕمٞملم ذم اًمٗمٓمر  ُم٤مم اًمٕمزإوحك ظمالوم٤ًم ًمإل

 وإوحك.

 :فائدة  

سمقاطمـدة أو سمـ٠ميمثر  تاًمقشمر صالة ُمًت٘مٚم٦م ومـال يْمـ٤مف إمم اًمٕمِمـ٤مء، ومـ٢من أوشمـر

 اًمقاطمدة وشمرًا، يمام ذم اعمٖمٜمل. تٟمق ٧م..اًمقشمر، وإن ومّمٚم تٟمق ٧م..ووصٚم

  ٝم٤م وم٘مط.ومٕمٚمِ  وضم٥م ىمّمدُ  ..ُمٓمٚم٘م٦مً  وإن يم٤مٟم٧م اًمّمالة ٟم٤مومٚم٦مً 

 ىم٤مل ذم اًمزسمد:

ـــ٤م ـــالَث  :أريم٤مهُنَ ـــ صم ـــفْ  : قَمنْمَ   اًمٜمِّٞم 

 

 واًمَٗمْرِوـٞم فْ  اًمِٗمْٕمـؾِ  ىَمّْمدَ  اًمَٗمْرضِ  ذم

 

 

 

 

٥ٌَْم  ذو أُمـ٤م ،اًمت ٕمٞمـلمِ  َُمـعَ  َأوضِمـ٥ْم   ؾَمـ

 

 َوضَمــ٥ْم  وشَمٕمٞمــلمٌ  وم٤مًمَ٘مّْمــدُ  :واًمقىْمــ٧ِم 

 

 

 

ـــ٤مًمِقشْمر ـــ٤م ،ِيم ـــٍؼ  أُم  ــــ ُُمْٓمَٚم ـــ٤م ُِم  َٟمْٗمِٚمَٝم

 

ــــــفِ  ــــــ٦مٌ  شَمْٙمِٗمــــــل ومٗمٞم  َٝمــــــ٤مًمِِٗمْٕمٚمِ  ٟمِٞم 

 

 

 

(: ٕن همقـبغل اؽمتحضور كقي ايمدطمقل دم ايمصالة فمـد ايمـطؼ زمتؽبغمة اإلضمـرام)

٠ميت هب٤م شم سم٠منوذًمؽ ، فًمٚمتٙمٌػم مجٞمٕمِ  ُم٘م٤مرٟم٦مً  وجي٥م أن شمٙمقن هذه اًمٜمٞم٦مُ هذا هق وىمتٝم٤م، 

٤معم٘م٤مرٟم٦م ال٘مٞم٘مٞمـ٦م، ومٚمـق سموهق ُم٤م يًٛمك  ،هل٤م إمم آظمرهة ًتٛمر ُمًتحيشمو ،قمٜمد أوًمف

آٟمٕم٘مــ٤مد، ٕن اًمٜمٞمـ٦م ُمٕمتـؼمة ذم  :مل شمّمـح اًمّمـالة ..اًمتٙمٌــػم اًمٜمٞمـ٦م ىمٌـؾ متـ٤مم قَمَزسَمـ٧ْم 

  ٓ حيّمؾ إٓ سمتامم اًمتٙمٌػم. وآٟمٕم٘م٤مد

 يٙمٗمل ىمرهن٤م سم٠موًمف سم٠من يًتحي ُم٤م يٜمقيف ىمٚمٌف وٓ  :)وىمٞمؾ) :ىم٤مل ذم اعمٖمٜملو

                                                 
 .(1/218)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)

 .(1/218)ٔمر: اعمٖمٜمل اٟم (2)

 وىمد ضمرى ص٤مطم٥م اًمزسمد قمغم قمّد اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ريمٜم٤ًم واطمدًا. (3)
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 .................................ؾًٛ ْاكت بتهبري٠ اإلسساّ ٚقًبٗا غري َطتشكس 
 اًمنمح  

ــ٤مر اعمّمــٜمػ ـ أي اإلُمــ٤مم اًمٜمــقوي ـ ذم ذح  اؾمتحْمــ٤مره٤م٥م جيــ إمم آظمــره، واظمت

اًمٖمزازم آيمتٗم٤مء سم٤معم٘م٤مرٟم٦م اًمٕمرومٞم٦م قمٜمد اًمٕمقام سمحٞم٨م واعمٝمذب واًمقؾمٞمط شمٌٕم٤ًم ًمإلُم٤مم 

ًملِمَ يٕمد ُمًتحيًا اًمّمالة اىمتداء  َو  ْٕ ذم شم٤ًمحمٝمؿ سمذًمؽ، وىمـ٤مل اسمــ اًمرومٕمـ٦م: أٟمـف  سم٤ِم

 .اهـ (ؾمقة(الؼ، وصّقسمف اًمًٌٙمل، وزم هبام أ

ومــ٤مل٘مٞم٘مل أن  ،طم٘مٞم٘مــل واؾمتحْمــ٤مر قمــرذم اؾمتحْمــ٤مرأن هٜمــ٤مك  :واخلالصــي

ًتحي قمٜمد اًمتٙمٌػم مجٚم٦م شمواًمٕمرذم  أن  ،ًتحي قمٜمد اًمتٙمٌػم مجٞمع أومٕم٤مل اًمّمالةشم

وُم٘م٤مرٟم٦م  ،رٟم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م وهل أن شم٘م٤مرن اًمٜمٞم٦م مجٞمع اًمتٙمٌػم إمم مت٤مُمف٤موهٜم٤مك ُم٘م ،اًمّمالة

ــ٦م ضمــزء ُمــ ــ٤مرن اًمٜمٞم ــ٦م وهــل أن شم٘م ــػم، ومٛمٕمتٛمــد اعمــذه٥مقمرومٞم ال٘مٞم٘مــل ذم  :ـ اًمتٙمٌ

 إُمـ٤مم الـرُملم، واإلُمـ٤مم اًمٖمـزازمظمتـ٤مر اإلُمـ٤مم اًمٜمـقوي واآؾمتحْم٤مر واعم٘م٤مرٟم٦م، و

  ، وهق إًمٞمؼ وإٟم٥ًم وإين.اًمٕمرذم، يمام شم٘مدم ذم يمالم اًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م

 ،واًمريمــقع ومٙم٤مٟمــ٧م ريمٜمــ٤ًم يمــ٤مًمتٙمٌػم ،٤مًمٜمٞمــ٦م واضمٌــ٦م ذم أول اًمّمــالة ٓ مجٞمٕمٝمــ٤موم

وهلذا ىم٤مل  ٕهن٤م قم٤ٌمرة قمـ ىمّمد ومٕمؾ اًمّمالة، ومتجقز ظم٤مرج اًمّمالة، :وىمٞمؾ ذـم٤مً 

اًمٜمٞمـ٦م  ٧موشمٔمٝمر وم٤مئدة اخلالف ومٞمام ًمق اومتتحـ ،اهـ .اإلُم٤مم اًمٖمزازم: هل سم٤مًمنمط أؿمٌف

مل شمّمـح  ..ُمع ُم٘م٤مرٟم٦م ُمٗمًد ُمـ ٟمج٤مؾم٦م أو همػمه٤م ومت٧م سمال ُم٤مٟمع، إن ىمٚمٜم٤م أهن٤م ريمــ

 صح٧م. ..وهذا هق اعمٕمتٛمد، أو ذط

 همؾق كطؼً زمتؽبغمة اإلضمرام وومؾبفو نمغم مستحرض ) ،ام شمٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥مواًمٜمٞم٦م إٟم

                                                 

 .(1/212)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)

 .(1/216)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (2)
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, مل تؿددح ايؿدد٠٬ ستدد٢ تعٝددد ايتهددبري٠ َددل اضتشكدداز ايٓٝدد١ بايكًددب      ..ايٓٝدد١ 

ٖٚرٙ َطأي١ ٜػؿٌ نجري َٔ ايٓاع عٓٗا, ؾرتاِٖ حيسَدٕٛ بايؿد٠٬ ٚقًدٛبِٗ    

 .غري َطتشكس٠ اي١ٝٓ
 اًمنمح  

ضمتك سمعقد ايمتؽبغم مـع اؽمتحضـور ايمـقـي زمويمؼؾـى، ) سم٤مإلمج٤مع( ايمـقي.. ل سمصح ايمصالة

وهذه مسليمي يغػؾ ىمثغم مـ ايمــوس فمـفـو، همـؼماهؿ  رمـقن زمويمصـالة وومؾـقهبؿ نمـغم 

مل ييـ،  ..إمم اًمٕمٍمـ ٤ماًمٜمٓمـؼ سمـ٤مًمٔمٝمر ومًـٌؼ ًمًـ٤مهن تومـ٢من أراد (،مستحرضة ايمـقي

ويٜمـدب اًمـتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞمـ٦م ًمٞمًـ٤مقمد  ،ٕٟمـف يٕمـد شمالقمٌـ٤مً  :ذًمـؽ تسمخالف ُمـ٤م ًمـق شمٕمٛمـد

 وىمد شم٘مدم اًمٙمـالم قمٜمـف وٓ سمـ٠مس سم٢مقم٤مدشمـف هٜمـ٤م ٤ًمن اًم٘مٚم٥م، ودًمٞمؾ ذًمؽ اًم٘مٞم٤مساًمٚم

 ،وم٘مد ٟمقى صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ ذم الـ٩م وشمٚمٗمـظ سم٤مًمٜمٞمـ٦م، يمـام ذم اًمٌخـ٤مريًمألمهٞم٦م، 

: وذًمـؽ ذم ٟمٞمـ٦مهق ويمذًمؽ ذم اًمّمقم وٓ ي٘م٤مل سم٠من ُم٤م ورد ذم اًمّمقم هق إظم٤ٌمر سمؾ 

 َهـْؾ :))وَمَ٘مـ٤مَل  َأشَم٤مَهـ٤م َوؾَمـٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمـفِ  اهلُل اهلل َصـغم   َرؾُمقَل  َأن  ريض اهلل قمٜمٝم٤م  قَم٤مِئَِم٦مَ  ظمؼم

ومٛمــ ىمـ٤مل أن  (( أظمرضمف اًمٜمًـ٤مئل،َص٤مِئؿٌ  إيِنِّ :))ىَم٤مَل  ((،َٓ :))وَمُ٘مْٚم٧ُم  ((ـَمَٕم٤ممٌ  قِمٜمَْديُمؿْ 

وىمد  ،ٕٟمف ٓ يقضمد ذم اًمٌٞم٧م ـمٕم٤مم أصالً  :ذًمؽ إظم٤ٌمر ًمئال يٕمٛمٚمقا ـمٕم٤مُم٤ًم وم٘مد أظمٓم٠م

 قم٤ٌمدة. يمؾذم ٤مًمٜمٞم٦م سم اًمتٚمٗمظ  ىمٞمؾ سمقضمقب

 :فائدة  

ــ٤ممم  ــدب وٓ دمــ٥م إوــ٤موم٦م اًمّمــالة هلل شمٕم ــ٦م شمٜم ــر ، وٓذم اًمٜمٞم ــدد  جيــ٥م ذيم قم

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:وٓ ٟمٞم٦م اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م،  اًمريمٕم٤مت،

 اجلَـــاللِ  ًمـــِذي إوـــ٤موم٦مٍ  دونَ 

 

يْمَٕمــــــ٤مِت  َوقَمــــــَددِ  ٤ٌَملِ  اًمر   واؾمــــــتِْ٘م

 

 

 

 اًم٘مْم٤مء وقمٙمًف، سمؾ يّمح إداء سمٜمٞم٦م  :ٟمٞم٦م إداء وٓ اًم٘مْم٤مءدم٥م يمذًمؽ وٓ 

                                                 

 .(1/219)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

صـٌح  ٤ماًمّمـٌح ىمٌـؾ وىمتـف وقمٚمٞمٝمـ ٧مومٚمـق صـٚم، اًمٜمـقوي ذم اعمٜمٝمـ٤مجاإلُمـ٤مم يمام ىم٤مًمف 

ر سمـام إذا مل وىمع قمـ اًمٗم٤مئت٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم، وىمٞمده اًمِمٞمخ اسمـ طمجـ ..وم٤مئت٦م

 :مل ي٘مــع قمـــ اًمٗم٤مئتــ٦م ..فمٜمــف، وإٓ قمــغم طمًــ٥مٜمــق سمــف صــٌح اًمٞمــقم اًمــذي هــق ومٞمــف شم

 ًمٚمٛمٜم٤موم٤مة.

 :مسألة  

أو أن  ،سمـذًمؽ اًمتـؼمك ت٤م وىمّمدهتأو ٟمقا ،اًمٜمٞم٦م سمٚمٗمظ )إن ؿم٤مء اهلل( ٧مًمق قمّ٘مٌ 

 ًمٚمٛمٜم٤موم٤مة. :مل شمّمح ٧م..اًمتٕمٚمٞمؼ أو أـمٚم٘مٟمقت مل يي، أو  ..اًمٗمٕمؾ واىمع سم٤معمِمٞمئ٦م

 رىة اخمسأل:  

 هؾ شمٜمدرج ؾمٜم٦م اًمقوقء و ُم٤م سمٕمده٤م ُمـ حتٞم٦م ذم همػمه٤م ُمـ ومرض أو ٟمٗمؾ ؟  

ث٤مب شمٜمقه٤م سمٛمٕمٜمك أٟمف يً٘مط اًمٓمٚم٥م وشمظمت٤مر اًمِمٞمخ اًمرُمكم أهن٤م شمٜمدرج وإن مل ا

ث٤مب قمٚمٞمٝم٤م شمٜمقه٤م وٓ شمقمٚمٞمٝم٤م، واظمت٤مر اًمِمٞمخ اسمـ طمجر أٟمف يً٘مط هب٤م اًمٓمٚم٥م إذا مل 

 ..ذم ُمٕمٜمك اًمٜمٗمؾ اعمٓمٚمؼ يمًٜم٦م اًمْمحكأُم٤م ُم٤م ًمٞمس  ،٤م ُمع هذه اًمّمالةهتإٓ إذا ٟمق

مل شمٜمٕم٘مد  ..٤م ُمع ذًمؽهتسمؾ ًمق ٟمق :ومال شمٜمدرج ذم همػمه٤م ُمـ ٟمٗمؾ ُم٘مّمقد وومرض

 .أُم٤م ُمع اًمٜمٗمؾ اعمٓمٚمؼ وم٢مهن٤م شمٜمدرج ،اًمّمالة

وٟمٗمؾ  وهق ُم٤م يم٤من ًمف وىم٧م قمٞمٜمف اًمِم٤مرع، ،هٜم٤مك ٟمٗمؾ ُم٘مّمقد أن :والخالصة

همػمه ُمـ ٟمٗمؾ  ُمعقد يٜمدرج وهق ُم٤م مل يٕملم سمقىم٧م، وم٤مًمٜمٗمؾ اًمٖمػم ُم٘مّم ،همػم ُم٘مّمقد

واًمٗمرض ٓ  وومرض، يمام ُمر ذم ظمالف اًمِمٞمخلم اسمـ طمجر واًمرُمكم، ُم٘مّمقد 

اًمٗمرض،  ذماًمٜمٗمؾ اعم٘مّمقد وٓ  ذمواًمٜمٗمؾ اعم٘مّمقد ٓ يٜمدرج  يٜمدرج ذم اًمٗمرض،

 وٟمٗمؾ   ومرض سملم  ُم٘مّمقديـ، أو   ٟمٗمٚملم سملم  ٓ اًمتنميؽ سملم ومرولم و  جيقز ومال 
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ٍٚ تهدبري٠ ؼي ايؿد٠٬   ٚمسٝدت بدريو ٭ْٗدا ذبدسّ َدا        ٚتهبري٠ اإلسدساّ: ٖدٞ أ   

 , .............................................نإ س٫٬ َٔ َبا٬ت ايؿ٠٬ قبًٗا
 اًمنمح  

ـَ  ،ُم٘مّمقد اًمٓمٝم٤مرة شمٌٜمك قمغم  ٕن :قمغم اًمتداظمؾ يم٤مًمٓمٝم٤مرة وم٢من ذًمؽ ُمٌٓمؾ ومٞمام مل يٌ

ٙمـ أن جيدد اًمقوقء سمخالف ، سمٛمٕمٜمك أٟمف يٛماًمتداظمؾ، يمام ذم سمنمى اًمٙمريؿ

 اًمّمالة ومال دمديد ومٞمٝم٤م، سمؾ إقم٤مدة، ويٙمقن قمغم صقرة اًمٗمرض.

سمجقاز مجع ىمٌٚمٞم٦م اًمّمالة ُمـع سمٕمـديتٝم٤م إذا صـاله٤م سمًـالم اًمِمٞمخ اًمرُمكم  ىم٤ملو

واطمد، يم٠من ي١مظمر اًم٘مٌٚمٞم٦م طمتك يّمكم اًمٗمرض، صمؿ يّمٚمٞمٝم٤م ُمـع اًمٌٕمديـ٦م إُمـ٤م صمـامن أو 

 .أرسمع سمًالم واطمد

م مـو  وسمؽبغمة اإلضمرام: هل) اول سمؽبغمة دم ايمصالة، وؽمؿّقً زمذيمؽ ٕهنـو حتـرِّ

(، وم٘مٌـؾ اًمتٙمٌـػمة يمـ٤من ومبؾفـو( أشمٞمـ٦م إن ؿمـ٤مء اهلل )ىمون ضمالًٓ مـ مبطالت ايمصالة

 ذًمؽ طمالًٓ، صمؿ سمٕمده٤م ص٤مر طمراُم٤ًم.

وٓ شمي  ٦م،اًمتٙمٌػم يم٤ًمئر إريم٤من اًم٘مقًمٞم ٤مًٛمع ٟمٗمًٝمشمأن  قمغم اعمّمٚمٞم٦م وجي٥م

ويمذا يمؾ صٗم٦م ُمـ صـٗم٤مشمف شمٕمـ٤ممم إذا مل  ،إيمؼم( )اهلُل ٤مُئٝمُ ُٞمْجزِ وم ،زي٤مدة ٓ متٜمع آؾمؿ

ٓ  ،)اهلل قمـّز وضمـّؾ أيمـؼم( أو )اهلل اًمـرمحـ اًمـرطمٞمؿ أيمـؼم( ٤م:يم٘مقهل ،يٓمؾ هب٤م اًمٗمّمؾ

ٕٟمف يتٕملم ومٞمٝم٤م ًمٗمظ اجلالًم٦م وًمٗمظ أيمؼم، يمـام ؾمـٞم٠ميت إن ؿمـ٤مء  :)اًمرمحـ أيمؼم( ٤م:ىمقهل

 ،)اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ اعمٚمؽ أيمؼم( ٤م:يم٘مقهل ،ًمق ـم٤مل اًمٗمّمؾ سم٤مًمّمٗم٤مت ٤ماهلل شمٕم٤ممم، أُم  

 لوهـ توُمـ قمجـز ،مل شمّمح ..)اهلل هق إيمؼم( ٤م:شمٕم٤ممم يم٘مقهل ختٚمؾ همػم صٗم٤مشمف أو

 ..اًمـتٕمٚمؿ ذم اًمقىمـ٧م ٤ميٛمٙمٜمٝمـ ومل ،قمـ اًمٜمٓمـؼ سمـ٤مًمتٙمٌػم سم٤مًمٕمرسمٞمـ٦م ٦م ًمٞم٧ًم سمٙمامءٟم٤مـم٘م

اًمـتٕمٚمؿ وًمـق سم٤مًمًـٗمر إمم  ٤مصمؿ سمٕمد ذًمؽ يٚمزُمٝم ،تسمٛمدًمقل اًمتٙمٌػم سم٠مي ًمٖم٦م ؿم٤مء ٧مأشم

 قمٚمٞمف. تسمٚمد آظمر ىمدر
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 ........................................................................... ٜٚػرتؾي ؾٝٗا
 اًمنمح  

ذوط قمــّده٤م سمٕمْمــٝمؿ إمم قمنمــيـ  ( أي: شمٙمٌــػمة اإلطمــرامويرــؼمط همقفــو) 

 وهل:  ،ذـم٤مً 

 يمقهن٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚم٘م٤مدر قمٚمٞمٝم٤م. ـ1

 يمقهن٤م سمٚمٗمظ اجلالًم٦م.  ـ2

 سمٚمٗمظ أيمؼم.هن٤م قويم ـ3

 شم٘مديؿ ًمٗمظ اجلالًم٦م قمغم ًمٗمظ أيمؼم.  ـ4

٘مـقل: شمٝم٤م سمام ىمٌٚمٝمـ٤م يمـ٠من توجيقز إؾم٘م٤مـمٝم٤م إذا وصٚم ،قمدم ُمد مهزة اجلالًم٦م ـ5

 وًمٙمـ وصٚمٝم٤م ظمالف إومم. ،ٕهن٤م مهزة وصؾ :ُم٠مُمقُم٤ًم اهلل أيمؼم

 قمدم إؾم٘م٤مط مهزة أيمؼم. ـ6

 وهق اؾمؿ ًمٚمحٞمض. ،ص٤مر إيم٤ٌمر ..وإٓ ،قمدم ُمد سم٤مء أيمؼم ـ7

 قمدم شمِمديد اًم٤ٌمء. ـ8

 و ُمتحريم٦م سملم اًمٙمٚمٛمتلم. أقمدم زي٤مدة واو ؾم٤ميمٜم٦م  ـ9

 قمدم زي٤مدة واو ىمٌؾ اجلالًم٦م. ـ11

 :قمدم اًمًٙمقت ؾمٙمت٦م ـمقيٚم٦م سملم اًمٙمٚمٛمتلم، سمخالف اًمًٙمت٦م اًم٘مّمـػمة ـ11

 ل.أن شمزيد قمغم ؾمٙمت٦م اًمتٜمٗمس واًمٕمِ  :اًمٓمقل وو٤مسمطر، ـوم٢مهن٤م ٓ شمْم

 اًمًٛمع وٓ ُم٤مٟمع. ٦مصحٞمح ٧ممجٞمع طمروومٝم٤م إذا يم٤مٟم ٤مًٛمع ٟمٗمًٝمشمأن  ـ12

 ىم٧م ذم اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ اعم١مىم٧م وذي اًم٥ًٌم.دظمقل اًمق ـ13

 .آؾمت٘م٤ٌملطم٤مل  ن شم٘معإ ـ14

  ..شم٠مظمػم شمٙمٌػمة اعم٠مُمقم قمـ شمٙمٌػمة اإلُم٤مم، وم٢من ىم٤مرٟمف وًمق ذم ضمزء ُمٜمٝم٤م ـ15
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ٖٚٓدا َطدأي١ جيدب ا٫ْتبداٙ هلدا, ٖٚدٞ إٔ        ,إٔ تكل ساي١ ايكٝاّ ؼي ؾ٠٬ ايؿدسض 

حيسَددددٕٛ خًؿدددد٘ ٜٚٓاكددددٕٛ    ..بعددددض ايٓدددداع إذ ٚددددددٚا إَدددداَِٗ ؼي ايسنددددٛع   

مل تؿدح ؾد٬تٗا  ٭ْٗدا     ..ايتهبري٠ َل ِٖٜٛٗ يًسنٛع, ؾُٔ ؾعًدت ندريو  ب

 .مل تكل نبري٠ إسساَٗا ساي١ قٝاَٗا
 اًمنمح  

 سمٓمٚم٧م.

 أن ٓ شمٌدل مهزة أيمؼم واوًا. ـ16

 ـ مهزة. أيمؼم يمٚمٛم٦م أن ٓ شمٌدل يم٤مومٝم٤م ـ أي ـ17

اهل٤مء إمم طمد ٓ يـراه أطمـد ُمــ وأن ٓ يزيد ذم ُمد إًمػ اًمتل سملم اًمالم  ـ18

سم٤مل٤مل أي ٓ يزيد قمـ ؾمٌع أًمٗم٤مت وهل أرسمع قمنمة طمريمـ٦م،  قم٤مملء وهق اًم٘مّرا

 ض. .. وم٢من زاد

طمرم ظمٚمػ إُم٤مم رايمـع ومل يٜمـق هبـذا ٠مٌقىم٤ًم ومًقمدم اًمّم٤مرف، ومٚمق يم٤من ُم ـ19

مل  ..اًمتٙمٌػم اًمتحرم وطمده ي٘مٞمٜم٤ًم ُمـع وىمـقع مجٞمٕمـف ذم حمـؾ دمـزئ ومٞمـف اًم٘مـراءة

 شمّمح.

 (.أن سمؼع ضمويمي ايمؼقوم دم صالة ايمػرض)  ـ21

مسليمي جيى آكتبوه هلو، وهـل أن زمعـض ايمــوس إذا وصمـدوا إمـومفؿ دم وهذه )

ــً  ــع هــقُّيؿ يمؾرىمــقعن همؿـــ همعؾ ــويمتؽبغمة م ــقن زم ــف ويـطؼ ايمرىمــقع  رمــقن طمؾػ

 (.ىمذيمؽ.. ل سمصح صالهتون ٕهنو ل سمؼع سمؽبغمة إضمرامفو ضمول ومقومفو

 والخالصة في ذلك:

ُمــ أطمـد ؾمـٌع  مل خيـُؾ  ..اإلُم٤مَم رايمٕم٤ًم ومٙمؼم وريمع ظمٚمٗمفأن اعمًٌقَق إذا أدرك 

 وهل: ،صقر، يّمح اًمتحرم ذم واطمدة ُمٜمٝمـ وم٘مط

 ومٞمف  حمؾ دمزئ  مجٞمٕمف ذم  وأوىمع  ،ي٘مٞمٜم٤مً  وطمده  سم٤مًمتٙمٌػم اًمتحرم   ذا ىمّمدإُم٤م 
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 اًمنمح  

ُمـ٤م ًمـق يمـؼم شمٙمٌػمشمـلم واطمـدة ًمٚمتحـرم وإظمـرى  ذم اًمّمـح٦م ًمـؽاًم٘مراءة، وُمثـؾ ذ

 .ًمالٟمت٘م٤مل

 وؾم٧م صقر ٓ شمٜمٕم٘مد ومٞمٝم٤م وهل:

 واًمريمقع. ويٜمقي هب٤م اإلطمرامواطمدة أن ي٘متٍم قمغم شمٙمٌػمة  ـ1

 أن ي٘متٍم قمغم شمٙمٌػمة واطمدة ومل يٜمق هب٤م ؿمٞمئ٤ًم. ـ2

 أن ي٘متٍم قمٚمٞمٝم٤م ويٜمقي هب٤م اًمريمقع. ـ3

 أن ي٘متٍم قمٚمٞمٝم٤م ويٜمقي أطمدمه٤م ُمٌٝماًم. ـ4

 وطمده أم ٓ. أن يِمؽ هؾ ٟمقى هب٤م اًمتحرم ـ5

وًمٙمـ مل يتؿ اًمتٙمٌػم إٓ  :ويٜمقي هب٤م اًمتحرم وطمده ي٘مٞمٜم٤مً  ،أن ي٘متٍم قمٚمٞمٝم٤م ـ6

يم٠من أمتٝمـ٤م وهـق إمم اًمريمـقع أىمـرب  ،سمٕمد وصقًمف إمم حمؾ ٓ دمزئ ومٞمف اًم٘مراءة

 ُمٜمف إمم اًم٘مٞم٤مم.

ــؼم ــق يم ــٚمٞم٦موًم ــلم ت اعمّم ــ شمٙمٌػمشم ــ٤مٕظمرى  تذم إومم، وىمّمــد ٧موأـمٚم٘م سم

 صح٧م قمغم اعمٕمتٛمد، يمام ذم اًمٌنمى. ٤ملآٟمت٘م

 :مسألة 

 )اهلل اجلٚمٞمؾ أيمؼم( ُمثاًل ؟  ٧م:هؾ يِمؽمط ُم٘م٤مرٟم٦م اًمٜمٞم٦م ًمٚمجٚمٞمؾ ًمق ىم٤مًم

)أن يمالُمٝمــؿ ظمــرج خمــرج )ىمــ٤مل اًمِمــٝم٤مب اًمــرُمكم، يمــام ٟم٘مٚمــف قمٜمــف ذم اعمٖمٜمــل: 

ء سملم ًمٗمٔمل اًمتٙمٌػم، ومال دًٓم٦م قمغم اؿمؽماط اعم٘م٤مرٟمـ٦م ومـٞمام راًمٖم٤مًم٥م ُمـ قمدم زي٤مدة 

 ا ًمٗمٔمل اًمتٙمٌػم ٟمٔمرًا ًمٚمٛمٕمٜمك، إذ اعمٕمتؼم اىمؽماهن٤م سم٤مًمٚمٗمظ اًمذي يتقىمػ آٟمٕم٘م٤مد قمد

                                                 

 .(357)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (1)



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
422 

 ................................................ ٚقسا٠٤ ايؿاذب١ ٚادب١ ؼي نٌ زنع١
 اًمنمح  

 ( اهـ.(قمٚمٞمف وهق )اهلل أيمؼم( ومال يِمؽمط اىمؽماهن٤م سمام ختٚمؾ سمٞمٜمٝمام

 ..اومتت٤مطمـ٤مً  )وًمـق يمـؼم ًمإلطمـرام شمٙمٌـػمات ٟم٤مويـ٤ًم سمٙمـؾٍ )ىم٤مل ذم سمنمى اًمٙمريؿ: 

دظمؾ سم٤مٕوشمـ٤مر، وظمـرج سم٤مٕؿمـٗم٤مع إن مل يـتٙمٚمؿ أو يٜمـق ظمروضمـ٤ًم أو اومتت٤مطمـ٤ًم سمٞمـٜمٝمام، 

 (مل ييــ( ئ٤ًم..ومٞمخــرج ُمٜمٝمــ٤م ويــدظمؾ سمــ٤مًمتٙمٌػم، ومــ٢من مل يٜمــق سمٖمــػم إومم ؿمــٞم ..وإٓ

 اهـ.

َٓ َصـاَلَة ًم٘مقًمف صغم اهلل قم(: وومراءة ايمػوحتي واصمبي دم ىمؾ رىمعي) ٚمٞمف وؾمـٚمؿ ))

٦ِم اًْمِٙمَت٤مِب(( ُمتٗمـؼ قمٚمٞمـف، واًمًٌـٛمٚم٦م آيـ٦م ُمٜمٝمـ٤م عمـ٤م روى اًمٌخـ٤مري ذم  ـْ مَلْ َيْ٘مَرْأ سمَِٗم٤محِتَ َ
عمِ

شم٤مرخيف ))أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ قمـّد اًمٗم٤محتـ٦م ؾمـٌع آيـ٤مت، وقمـّد سمًـؿ اهلل اًمـرمحـ 

قمٜمـف أٟمـف  اًمرطمٞمؿ آي٦م ُمٜمٝم٤م(( وروى اًمدار ىمٓمٜمـل واًمٌٞمٝم٘مـل قمــ أيب هريـرة ريض اهلل

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ))إذا ىمرأشمؿ الٛمد هلل وم٠مىمرؤه٤م سمًٌؿ اهلل اًمـرمحـ اًمـرطمٞمؿ 

وم٢مهن٤م أم اًمٙمت٤مب واًمًٌع اعمث٤مين وسمًؿ اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ إطمدى آي٤مهت٤م((. وأظمـرج اسمــ 

ظمزيٛم٦م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ))أن رؾمقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف 

محـ اًمـرطمٞمؿ آيـ٦م والٛمـد هلل رب اًمٕمـ٤معملم ـ أي إمم آظمرهـ٤م ـ وؾمٚمؿ قمد  سمًـؿ اهلل اًمـر

ؾم٧م آي٤مت(( أُم٤م ىمقل ؾمٞمدٟم٤م أٟمس ريض اهلل قمٜمـف ))يمـ٤من رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف 

وؾمٚمؿ وأسمق سمٙمر وقمٛمـر وقمـثامن ريض اهلل قمـٜمٝمؿ يٗمتتحـقن اًمّمـالة سم٤ملٛمـد هلل رب 

قرة الٛمـد هلل، اًمٕم٤معملم((، يمام أظمرضمف اًمٌخ٤مري، ومٛمٕمٜم٤مه أهنـؿ يمـ٤مٟمقا يٗمتتحقهنـ٤م سمًـ

 ويٌٞمٜمف ُم٤م صح قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف، يمام ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل أٟمف يم٤من جيٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، 

                                                 

 .(1/212)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)

 (.199)سمنمى اًمٙمريؿ  (2)
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ُم٤م رواي٦م ))صٚمٞم٧م وىم٤مل: ))ٓ آًمق أن اىمتدي سمّمالة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(( وأ

ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ومٚمؿ أؾمٛمع أطمـدًا ُمـٜمٝمؿ ي٘مـرأ 

سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ(( وم٢مهن٤م رواي٦م ًمٚمٗمظ إومم سم٤معمٕمٜمك اًمذي قمؼم قمٜمف اًمراوي سمام 

ذيمر سمح٥ًم ومٝمٛمـف، وًمـق سمٚمٖمـف اخلـؼم سمٚمٗمٔمـف، يمـام ذم اًمٌخـ٤مري ٕصـ٤مب، إذ اًمٚمٗمـظ 

 ؼ قمٚمٞمف الّٗم٤مظ، يمام ذم اعمٖمٜمل.إول هق اًمذي اشمٗم

ُمــ ٟمحـق  ُمـ ريمٕمـ٤مت اًمّمـالة ذم ىمٞم٤مُمٝمـ٤م أو سمدًمـف ودم٥م اًمٗم٤محت٦م ذم يمؾِّ ريمٕم٦مٍ 

 ، ًمٚمٛمٜمٗمرد وهمػمه، ذم اًمني٦م واجلٝمري٦م، طمٗمٔم٤ًم أو شمٚم٘مٞمٜم٤ًم أو ٟمٔمرًا ُمـ اعمّمحػ.ىمٕمقد

 :فائدة 

ىم٤مل اًمِمـٞمخ اًمؽمُمزـ: ))وىمـد يًـتح٥م ًمٚمٛمّمـكم أن ي٘مـرأ اًمٗم٤محتـ٦م ذم اًمريمٕمـ٦م 

اطمــدة ُمــرشملم وصمــالث وأرسمٕمــ٤ًم، ٓ خلٚمــؾ ذم اًمّمــح٦م، سمــؾ لٞمــ٤مزة ومْمــٞمٚم٦م، ىمــ٤مل اًمق

اًمراومٕمل: وصقرشمف: ومٞمام إذا صغم اعمريض، صمؿ وضمد ظمٗم٦م سمٕمـد ىمـراءة اًمٗم٤محتـ٦م.. وم٢مٟمـف 

جيــ٥م قمٚمٞمــف أن ي٘مــقم ًمػميمــع، وإذا ىمــ٤مم.. اؾمــتح٥م ًمــف إقمــ٤مدة اًمٗم٤محتــ٦م ًمت٘مــع ذم طمــ٤مل 

 اًمٙمامل.

، يمام ًمق صغم ُمْمٓمجٕم٤ًم صمؿ ىمدر ىم٤مل: وهٙمذا يمؾ ُمقوع اٟمت٘مؾ إمم ُم٤م هق أقمغم

قمغم اًم٘مٕمقد، وطمٞمٜمئٍذ.. ومـ٢مذا ىمرأهـ٤م صم٤مٟمٞمـ٤ًم ىم٤مقمـدًا صمـؿ ىمـدر قمـغم اًم٘مٞمـ٤مم: ًمـدظمقل ُمــ 

يٛمًٙمف أو همػم ذًمؽ.. ومٞمجـ٥م أن ي٘مـقم، ويًـتح٥م ًمـف إقم٤مدهتـ٤م، وإن وـٛمٛم٧م إمم 

ذًمــؽ ىمدرشمــف قمــغم اًم٘مٞمــ٤مم إمم طمــد اًمــرايمٕملم ىمٌــؾ ىمدرشمــف قمــغم اًم٘مٞمــ٤مم.. ومٞمزيــد أيْمــ٤ًم 

 ؿ قمٜمف ُم٤م شم٘مدم.اؾمتح٤ٌمهب٤م، ويٜمتٔم

                                                 

 .(1/218)ل اعمحت٤مج اٟمٔمر: ُمٖمٜم (1)
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إ٫ زنعدد١ اغيطددبٛم, ٖٚددٛ ايددرٟ مل ٜدددزى َددٔ قٝدداّ اإلَدداّ شَٓددا ٜطددل ايؿاذبدد١      

بددايكسا٠٤ اغيعتديدد١   ؾددإٕ ٚادبدد٘ ا٫غددتػاٍ عكددب ايتشددسّ بايؿاذبدد١, ؾددإذا زنددل   

 .................. إَاَ٘ ٖٚٛ ؼي أثٓا٥ٗا زنل َع٘ ٚضكات عٓ٘ بكٝت ايؿاذب١,
 اًمنمح  

٥م قمٚمٞمف أن ي٘مرأ اًمٗم٤محتـ٦م ذم اًمريمٕمـ٦م اًمقاطمـدة أرسمـع وأسمٚمغ مم٤م ؾمٌؼ: ؿمخص جي

ُمرات وأيمثر، وصقرشمف: أٟمف إذا ُمذر أن ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م يمٚمام قمٓمس، ومٕمٓمس ذم صـالشمف 

ذم طم٤مل اًم٘مٞم٤مم.. وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمـف أن ي٘مرأهـ٤م ذم الـ٤مل: ٕن شمٙمريـر اًمٗم٤محتـ٦م ٓ ييـ، 

 ٤مهر.يمذًمؽ ٟم٘مؾ قمـ ))ومت٤موى اًم٘م٤ميض(( وهق فم٤مهر وإن ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ومٞمف سمح٨م فم

واًمقضمف: قمدم ؿمٛمقل اًمٜمذر هلذا: ٕٟمف ُمٙمروه أو طمرام. اٟمتٝمـك، ويم٠مٟمـف شمـقهؿ 

أن صقرة ٟمذره: أٟمف يمٚمام قمٓمس ذم اًمّمالة.. ىمرأ اًمٗم٤محت٦م، وًمٞمس يمـذًمؽ، سمـؾ يٓمٚمـؼ 

ٟمذره قمـ اًمت٘مٞمٞمد سمٙمقٟمف ذم اًمّمالة يمام هق سيح قم٤ٌمرشمف، وطمٞمٜمئٍذ ومٚمـٞمس ذًمـؽ ُمــ 

 اًمٜمذر اعمٙمروه وٓ الرام(( اهـ.

إٓ رىمعي اظمسـبقق، وهـق ايمـذي ل يـدرك مــ ومقـوم اإلمـوم ٘مط اًمٗم٤محت٦م )وٓ شمً

ىمـ٤مل صـ٤مطم٥م اًمزسمـد ذم اًمنمـوط اعمـ٤مرة ُمــ (، زمـًو يسـع ايمػوحتـي زمـويمؼراءة اظمعتديمـي

 ذوط اًمٗم٤محت٦م:

ــــ ؾُمـــٌِْؼ   )والَْٛمـــُد( ٓ ذم َريمَٕمـــ٦ٍم عمَِ

 

ــْؼ  ــدِّ ُٟمٓمِ ـــ )سمًِــِؿ( واُلــُروِف واًمِم   سمِ

 سْمَٓمـــالًمـــق أسمـــَدَل الَـــرَف سمحـــرٍف أ 

 

ٌَُٝمـــــ٤م َُمـــــَع اًمـــــِقٓ  وواضِمـــــ٥ٌم شمرشمٞم

 

 

 

ال يٜمٌٖمـل ومـ(، آؾمـتغول فمؼـى ايمتحـرم زمويمػوحتـي( أي: اعمًٌقق )همنن واصمبف) 

 سمؾ ينمع ُم٤ٌمذة ذم اًمٗم٤محت٦م، ،ًمٚمٛمًٌقق أن ي٘مرأ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمًٜمـ يم٤مًمتٕمقذ وآومتت٤مح

 وم٢من ىمرأ  ،(رىمع معف وؽمؼطً فمـف زمؼقَّي ايمػوحتي وهق دم اشمـوئفو..  إمومف  همنذا رىمع )

                                                 

 (.642-2/641طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)
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ٚإٕ أ زن٘ ؼي ايسنٛع أسدسّ خًؿد٘ ٖٚدٛ قدا٥ِ ثدِ ٜسندل, ؾدإٕ ارُد٦ٔ َعد٘ ؼي          

ايسنددددٛع أ زى ايسنعدددد١ ٚإ٫ ؾاتتدددد٘ ايسنعددددد١, ٜٚػددددرتؾي بايؿاذبدددد١ َساعدددددا٠      

 .................................................................................. سسٚؾٗا,
 اًمنمح  

ًمزُمف أن ي٘مرأ ُم٤م ي٤ًمويف ُمـ اًمٗم٤محت٦م، وُمـ صمـّؿ ًمـق أدرك اإلُمـ٤مم ذم ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمًٜمـ.. 

اًمريمقع.. وم٘مد أدرك اًمريمٕم٦م، وم٢من رومع اإلُم٤مم واعم٠مُمقم ٓ يزال واىمٗم٤ًم.. وم٤مشمتف اًمريمٕم٦م، 

واًمّمالة صحٞمح٦م، وم٢من هـقى اإلُمـ٤مم ًمٚمًـجقد واعمـ٠مُمقم ٓ يـزال واىمٗمـ٤ًم.. سمٓمٚمـ٧م 

ريمٕمـ٦م سمٕمـد ؾمـالم اإلُمـ٤مم، أو يٜمـقي صالشمف ُم٤م مل يت٤مسمع اإلُم٤مم ومٞمام هق ومٞمف، صمـؿ يزيـد 

اعمٗم٤مرىم٦م ويتؿ وطمده، ويِمؽمط ذم ٟمٞمـ٦م اعمٗم٤مرىمـ٦م أو ٟمٞمـ٦م اعمت٤مسمٕمـ٦م أن شمٙمـقن ىمٌـؾ هـقي 

اإلُم٤مم ًمٚمًجقد، وإٓ.. سمٓمٚم٧م اًمّمالة سمٛمجـرد هقيـف، ومـال شمٜمٗمٕمـف ٟمٞمـ٦م اعمٗم٤مرىمـ٦م وٓ 

 اعمت٤مسمٕم٦م طمٞمٜمئٍذ.

ن ( ُمٌــ٤مذة دون أي ىمــراءة، وجيــ٥م أوإن أدرىمــف دم ايمرىمــقع.. أضمــرم طمؾػــف)

شمؿ يرىمع، همنن اؿمؿلن معف ( يمام شم٘مدم ذم شمٙمٌػمة اإلطمرام، )وهق وموئؿيٙمقن إطمراُمف )

(، هموسمتـف ايمرىمعـي( أي: مل يٓمٛم٠من ُمٕمف ذم اًمريمـقع.. )دم ايمرىمقع.. أدرك ايمرىمعي، وإٓ

 ومٞمزيد ريمٕم٦م آظمر صالشمف.

 ذوط ٓ شمّمح إٓ هب٤م، وُمٜمٝم٤م: (يمػوحتيُيرؼمط دم او)

قمـــغم ٟمٔمٛمٝمـــ٤م اعمٕمـــروف اعمثٌـــقت ذم  ُمراقمـــ٤مة شمرشمٞمٌٝمــ٤م(، ومرافمــوة ضمروهمفـــو)

ت سمٜمّمٗمٝم٤م اًمثـ٤مين، صمـؿ أشمـ٧م سمـ٤مٕول.. مل يٕمتـد سم٤مًمٜمّمـػ اًمثـ٤مين، أاعمّمحػ، ومٚمق سمد

وشمٌٜمل قمغم إول إن ؾمٝم٧م سمت٠مظمػمه٤م ومل يٓمؾ اًمٗمّمـؾ، وشمًـت٠مٟمػ إن شمٕمٛمـدت ومل 

يتٖمػم اعمٕمٜمك، أو ـم٤مل اًمٗمّمؾ سملم ومراهمٝم٤م ُمـ اًمٜمّمػ إول وشمذيمره٤م، أو ىمّمـدت 

 يمامل، أُم٤م ًمق ىمّمدت سمف آؾمتئٜم٤مف.. وم٢مهن٤م شمٙمّٛمؾ وم٘مط ُم٤م مل يٓمؾ سم٤مًمٜمّمػ اًمث٤مين اإل
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 ................................... َٚساعا٠ تػدٜداتٗا, ٚعدّ ايًشٔ اغيدٌ باغيع٢ٓ,
 اًمنمح  

اًمٗمّمــؾ، وإٓ.. مل يٕمتــد سم٤مًمثــ٤مين، ومــ٢من شمريمتــف قم٤مُمــدة ومل يتٖمــػم اعمٕمٜمــك.. اؾمــت٠مٟمٗم٧م 

 ٚم٧م صالهت٤م.اًم٘مراءة، وإن شمٖمػم اعمٕمٜمك.. سمٓم

 :فائدة 

ٓ أصمر ًمٚمِمؽ ذم طمرف ُمـ طمروف اًمٗم٤محت٦م: ٕن اًمٔم٤مهر طمٞمٜمئٍذ ُمْمّٞمٝم٤م شم٤مُمـ٦م:  

وّٕن اًمِمؽ ذم طمروومٝمـ٤م يٙمثـر ًمٙمثرهتـ٤م، ومٕمٗمـل قمٜمـف ًمٚمٛمِمـ٘م٦م، وايْمُتِٗمـَل ومٞمٝمـ٤م سمٖمٚمٌـ٦م 

اًمٔمـ، واًمِمؽ ذم سمٕمْمٝم٤م ىمٌؾ مت٤مُمٝم٤م يقضم٥م اؾمتئٜم٤مومٝم٤م، أُمـ٤م اًمِمـؽ ذم سمٕمْمـٝم٤م سمٕمـد 

 أصٚمٝم٤م يقضم٥م اؾمتئٜم٤مومٝم٤م وًمق سمٕمـد مت٤مُمٝمـ٤م: ّٕن إصـؾ مت٤مُمٝم٤م ومال ي١مصمر، واًمِمؽ ذم

 قمدم اًم٘مراءة.

إرسمٕم٦م قمنم، ومٚمق ظمٗمٗم٧م  (مرافموة سمرديداهتو( يِمؽمط يمذًمؽ ذم اًمٗم٤محت٦م: )و)

ُمِمددًا ُمٜمٝم٤م، ومتٖمـػم اعمٕمٜمـك، ويم٤مٟمـ٧م ٟم٤مؾمـٞم٦م.. سمٓمٚمـ٧م اًم٘مـراءة ٓ اًمّمـالة، ويمـذًمؽ 

٤مُمـدة قم٤معمـ٦م.. سمٓمٚمـ٧م الٙمؿ إن مل يتٖمػم اعمٕمٜمك ويم٤مٟم٧م قم٤مُمدة، وم٢من همػمت ويم٤مٟم٧م قم

ــ٤مك ، سمــؾ إن ىمّمــدت ُمٕمٜمــك اًمٙمٚمٛمــ٦م سمــ٤مًمتخٗمٞمػ.. يمٗمــرت  صــالهت٤م ، يمتخٗمٞمــػ إّي

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل: ّٕن إي٤مك سم٤مًم٘مٍم خمٗمٗم٤ًم اؾمؿ ًمْمـقء اًمِمـٛمس، يمـام ذم هن٤ميـ٦م اًمـزيـ.

 .ويمذا الٙمؿ ًمق ؿمددت خمٗمٗم٤م

: أن همقـف واخلالصـي، (فمـدم ايمؾحــ اظمخـؾ زمـوظمعـك( يِمؽمط ومٞمٝم٤م يمذًمؽ: )و)

 إُم٤م أن يٖمػم اعمٕمٜمك وإُم٤م ٓ يٖمػمه. اًمٚمحـ 

 ـ وم٢من مل همػم اعمٕمٜمك ومٗمٞمف اًمتٗمّمٞمؾ اًمت٤مزم:

 إن يم٤مٟم٧م ٟم٤مؾمٞم٦م أو ضم٤مهٚم٦م.. مل يي. ـ1

                                                 

 .(55)اٟمٔمر: هن٤مي٦م اًمزيـ  (1)



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

427 

............................................................................................. 
 اًمنمح  

٤م إقمـ٤مدة اًمٙمٚمٛمـ٦م إن مل إن يم٤مٟم٧م ُمتٕمٛمدة.. سمٓمٚمـ٧م اًمٙمٚمٛمـ٦م ٟمٗمًـٝم٤م، وًمزُمٝمـ ـ2

 يٓمؾ اًمٗمّمؾ، وم٢من ـم٤مل اًمٗمّمؾ.. أقم٤مدت اًمٗم٤محت٦م يمٚمٝم٤م.

 ـ إن همػم اعمٕمٜمك ومٗمٞمف اًمتٗمّمٞمؾ اًمت٤مزم:

 إن شمٕمٛمدت.. سمٓمٚم٧م صالهت٤م. ـ1

إن مل شمتٕمٛمد.. سمٓمٚم٧م ىمراءة اًمٙمٚمٛمـ٦م ٟمٗمًـٝم٤م، وًمزُمٝمـ٤م اؾمـتئٜم٤مومٝم٤م إن مل يٓمـؾ  ـ2

..  اؾمت٠مٟمٗم٧م اًمٗم٤محت٦م يمٚمٝم٤م. ّٓ  اًمٗمّمؾ،  وإ

 ن اًمّمالة ذم طم٤مًمتلم:وم٤مخلٓم٠م يٌٓمؾ اًمٗم٤محت٦م دو

إذا مل يتٖمػم اعمٕمٜمك، ويم٤مٟمـ٧م قم٤مُمـدة قم٤معمـ٦م سم٤مخلٓمـ٠م.. ومٞمٚمزُمٝمـ٤م طمٞمٜمئـٍذ إقمـ٤مدة  ـ1

..  اؾمت٠مٟمٗمتٝم٤م. ّٓ  اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل أظمٓم٠مت ذم ٟمٓم٘مٝم٤م إن مل يٓمؾ اًمٗمّمؾ،  وإ

 إذا شمٖمػم اعمٕمٜمك ويم٤مٟم٧م ٟم٤مؾمٞم٦م أو ضم٤مهٚم٦م ُمٕمذورة سمجٝمٚمٝم٤م. ـ2

 وشمٌٓمؾ اًمّمالة سم٤مخلٓم٠م ذم طم٤مًم٦م واطمدٍة، وهل:  

  اعمٕمٜمك ويم٤مٟم٧م قم٤مُمدة قم٤معم٦م.إذا شمٖمػم

وٓ يٌٓمؾ رء ُمٜمٝمام ذم طم٤مًم٦م واطمدة وهل: إذا مل يتٖمػم اعمٕمٜمـك ويم٤مٟمـ٧م ٟم٤مؾمـٞم٦م 

..  ضمـرى قمٚمٞمٝمـ٤م طمٙمـؿ  ّٓ أو ضم٤مهٚم٦م ُمٕمـذورة سمجٝمٚمٝمـ٤م، ومل شم٘مٍمـ سمـؽمك اًمـتٕمٚمؿ، وإ

ـ٤م إن ىمّمـدت اًمٚمٕمـ٥م..  اًمٕم٤مُمد اًمٕم٤ممل، وهق سمٓمالن اًمٙمٚمٛمـ٦م اًمتـل أظمٓمـ٠مت ومٞمٝمـ٤م، أُم 

 .سمٓمٚم٧م اًمّمالة ُمٓمٚم٘م٤مً 

 وُمـ اًمٚمحـ اعمٖمػم ًمٚمٛمٕمٜمك: شم٤مء أٟمٕمٛم٧م إذا يمنهت٤م أو وّٛمتٝم٤م، أو يمن يم٤مف 
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

 ّض وإن مل يٖمـػم ..اعمٕمتٛمـد أّٟمـف ُمتـك شمٕمٛمـدو،إّي٤مك ٓ وٛمٝم٤م، يمـام ذم ومـتح اعمٕمـلم

 يمام ىم٤مًمف اًمٌجػمُمل. اعمٕمٜمك: ّٕن اًمٙمٚمٛم٦م طمٞمٜمئٍذ ص٤مرت أضمٜمٌٞم٦م

وإذا أسمدًم٧م طمروم٤ًم ُمٙم٤من طمرٍف، ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمراءة ؿم٤مذة سمـذًمؽ الـرف.. مل 

يي ُمثـؾ )اًمـزراط اعمًـت٘مٞمؿ(، أُمـ٤م إن مل شمٙمــ هٜمـ٤مك ىمـراءة ؿمـ٤مذة سمـذًمؽ.. سمٓمٚمـ٧م 

 ة إن  شمٖمػم اعمٕمٜمك.اًمٗم٤محت٦م وإن مل يٖمػم اعمٕمٜمك، ويمذا شمٌٓمؾ اًمٗم٤محت٦م ذم اًم٘مراءة اًمِم٤مذ

سمتٖمٞمـػم   -أي: اًمٗم٤محتـ٦م  –: )) وال٤مص: أهن٤م شمٌٓمـؾ ()سمنمى اًمٙمريؿ()ىم٤مل ذم 

اعمٕمٜمك وسم٢مسمٓم٤مًمف، ويمذا سم٢مسمـدال طمـرف ذم همـػم اًم٘مـراءة اًمِمـ٤مذة، وإن مل يٖمـػم اعمٕمٜمـك، 

إن همػمه، وًمق ٟمٓمـؼ سم٤مًمٙمٚمٛمـ٦م اًمقاطمـدة ُمـرشملم..  –أي: اًم٘مراءة اًمِم٤مذة  –ويمذا ومٞمٝم٤م 

 ًػمًا سملم اًمًلم واًمت٤مء ُمـ ٟمًتٕملم(( اهـ.طمرم، يم٠من ي٘مػ وًمق ي

قمـ اًمٔم٤مء قمٜمد اًم٘مراءة، وًمٞمس ذم اًمٗم٤محتـ٦م فمـ٤مء، وإسمـدال  جي٥م إظمراج اًمْم٤مدو 

اًمْم٤مد فم٤مء ُمٖمػم ًمٚمٛمٕمٜمك، وم٢من اًمْم٤مًملم سم٤مًمْم٤مد ُمـ اًمْمـالل، وسم٤مًمٔمـ٤مء ُمــ ىمـقهلؿ: 

  فمّؾ يٗمٕمؾ يمذا فمٚمقًٓ إذا ومٕمٚمف هن٤مرًا ،يمام ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج.

)ُم٠ًمًم٦م: ب: ـ أي اًمٕمالُمـ٦م الٌٞمـ٥م قمٌـداهلل ) :((ٞم٦م اعمًؽمؿمديـسمٖم))وىم٤مل ذم 

سمـ الًلم سمـ قمٌداهلل سمٚمٗم٘مٞمف ـ ًمق أسمدل اًمْمـ٤مد فمـ٤مء ذم اًمٗم٤محتـ٦م.. سمٓمٚمـ٧م صـالشمف ذم 

إصح ، وُم٘م٤مسمٚمف وضمف ىمقي جيقز شم٘مٚمٞمده أهنـ٤م ٓ شمٌٓمـؾ ًمٕمنـ اًمتٛمٞمٞمـز سمٞمـٜمٝمام ، وذم 

 ًمتِم٤مهبٝمام ، وهذا خيٗمػ قمـ  شمٗمًػم اًمٗمخر اًمرازي: دمقز اًم٘مراءة سم٢مسمدال اًمْم٤مد فم٤مء

                                                 

 .(58)اٟمٔمر: ومتح اعمٕملم  (1)

 (.214سمنمى اًمٙمريؿ ) (2)

 .(1/219)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (3)
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

 اهـ. (اًمٕمقام ، ويقضم٥م قمدم اًمتِمديد واًمتٜمٓمع قمٚمٞمٝمؿ(

 :مسألة النطق بالقاف اليابسة 

 اًمٜمٓمؼ سم٘م٤مف اًمٕمرب اعمـؽمددة ىم٤مل ذم سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ: ))واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم

سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٙم٤مف، وم٘م٤مل يمثػمون: دمزئ اًم٘مراءة سمال يمراه٦م ، ُمٜمٝمؿ اعمزضّمـد واًمِمـٞمخ 

زيمري٤مء إٟمّم٤مري ذم ذح اًمٌٝمجـ٦م واسمــ اًمرومٕمـ٦م وقمٚمـامء طميـُمقت وأوًمٞم٤مؤهـ٤م، 

وىمد ؾم٠مل اًمٕماّلُم٦ُم  اًم٘م٤ميض ؾم٘م٤مف سمـ حمٛمد ؿمٞمخف اًمٕماّلُم٦َم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌـد اهلل 

ـ اًم٘مراءة هبـ٤م وم٠مضم٤مسمـف: سمـ٠من ٓ يٜمٝمـك ُمــ ىمـرأ هبـ٤م، وأن ي٘مـرأ هـق هبـ٤م ىمـ٤مل: سمٚمٗم٘مٞمف قم

وقمٜمدٟم٤م ُمـ آـمالع قمغم صح٦م اًمّمالة سمال يمراهـ٦م رء يمثـػم اهــ. وقمــ صـ٤مطم٥م 

اًم٘م٤مُمقس أهن٤م ومّمٞمح٦م، وروي أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمٓمؼ هب٤م، سمؾ ٟم٘مؾ اًمِمـٕمراين 

ــ٤مف، ويزقمٛمــقن أهنــؿ ــدون اًم٘م ـــ قمــريب أن ؿمــٞمقظمف ٓ يٕم٘م أظمــذوه٤م قمـــ  قمـــ اسم

ــف وؾمــٚمؿ، وذم إؾمــٜمك  ؿمــٞمقظمٝمؿ ، وهٙمــذا إمم اًمّمــح٤مسم٦م إمم اًمٜمٌــل صــغم اهلل قمٚمٞم

واًمٜمٝم٤مي٦م واإلىمٜم٤مع صحتٝم٤م ُمع اًمٙمراه٦م، وىم٤مل اسمـ طمجر واًمٓمؼمي وقمٌد اهلل سمــ أيب 

سمٙمر اخلٓمٞم٥م سمٕمدم اإلضمزاء، ُمع أن اًمث٘م٤مت ٟم٘مٚمقا أن اخلٓمٞمـ٥م اعمـذيمقر يمـ٤من يّمـكم 

ًم٘م٤مف اعمـذيمقرة، وي٘متـدي سمـف إيمـ٤مسمر يم٤مًم٘مٓمـ٥م سم٤مًمٜم٤مس ذم ضم٤مُمع ُمديٜم٦م شمريؿ هبذه ا

الداد واًمٕماّلُمتلم أمحد اهلٜمدوان وقمٌد اهلل سمـ أمحد سمٚمٗم٘مٞمف، واًمذي ٟمٕمتٛمـده وٟمِمـػم 

سمف قمدم اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ ي٘مرأ ذم اًمّمالة وظم٤مرضمٝم٤م سم٘م٤مف اًمٕمرب أو اعمٕم٘مقدة، إذ يمؾ 

إذ اجلٛمٝمقر ُمـ ُمٜمٝمام ىم٤مئؾ سمّمحتٝم٤م أئٛم٦م ٓ حيّمقن ، أُم٤م قمٛمٚمٜم٤م وم٤ٌمًم٘م٤مف اعمٕم٘مقدة ، 

 يمراه٦م سمخالف إظمرى، ومحـٞمـٜمئٍذ ومٛمـ ىمدر   ىم٤مئٚمقن سمّمحتٝم٤م سمال  اعمذاه٥م  ؾم٤مئر
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 ..... ٚأ٫ تطهت ؼي أثٓا٥ٗا ضهت٘ ر١ًٜٛ ٫ٚ قؿري٠ تكؿد بٗا قال ايكسا٠٤,
 اًمنمح  

قمغم اًمٜمٓمؼ سم٤معمٕم٘مقدة قمغم وضمٝمٝم٤م ُمـ همػم ؿم٤مئ٦ٌم سمٖمػمه٤م ُمع صٗم٤مء ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُمـ همػم 

..  ومـ٤مٕومم سمـؾ اعمتٕمـلم ري٤مء وشمٙمٚمػ ُم ّٓ ٜم٤مف اخلِمـقع ومـ٤مٕومم ًمـف اًم٘مـراءة هبـ٤م،  وإ

اًمٜمٓمؼ سم٤مٕظمرى وهذا ؿم٠من اًمٙمثػم، وًمٕمؾ هذا هق اًمًـ٥ٌم ذم اظمتٞمـ٤مر ؾمـٚمٗمٜم٤م ًم٘مـ٤مف 

 اًمٕمرب، ويمٗمك هبؿ أؾمقة(( اهـ.

سمـ٠من شمّمـؾ اًمٙمٚمـامت سمٕمْمـٝم٤م ، ومٞمج٥م ُمقآهُتـ٤م وُمـ ذوـمٝم٤م يمذًمؽ اعمقٓة،

ّٓ سمسـؽً دم أي: ) ٝم٤م سم٠ميمثر ُمـ ؾمٙمت٦م اًمتـٜمٗمس،ٓ شمٗمّمؾ سملم رء ُمٜم( و)سمٌٕمض،  أ

وم٢من ؾمٙمت٧م ؾمـٙمت٦م ـمقيٚمـ٦م  (،أشمـوئفو ؽمؽتي ؿمقيؾي وٓ ومصغمة سمؼصد هبو ومطع ايمؼراءة

ــٜمٗمس  - ــق  -وهــل ُمــ٤م زادت قمــغم ؾمــٙمت٦م اًمت ويم٤مٟمــ٧م قم٤مُمــدة.. اٟم٘مٓمٕمــ٧م وإن مل شمٜم

آٟم٘مٓم٤مع: إلؿمٕم٤مره٤م سم٤مإلقمراض، ويمذا ًمق ؾمٙمت٧م ؾمٙمت٦م ىمّمػمة وىمّمدت هب٤م ىمٓمع 

٘مٓمٕم٧م، وم٢من مل شمتٕمٛمـد اًمًـٙمقت يمـ٠من ؾمـٙمت٧م إلقمٞمـ٤مء أو ًمتـذيمر آيـ٦م أو ٟمااًم٘مراءة.. 

ؾمٝمقًا.. مل يي وإن ـم٤مل: ًمٚمٕمذر، يمام ًمق يمررت آي٦م ُمٜمٝم٤م ذم حمٚمٝم٤م وًمق ًمٖمػم قمذر، أو 

قم٤مدت إمم ُم٤م ىمرأه ُمـ ىمٌؾ واؾمتٛمرت، وم٢من ىمٓمٕمتٝم٤م ُٕمـر ُمتٕمٚمـؼ سم٤مًمّمـالة يمت٠مُمٞمٜمٝمـ٤م 

ُمٝمـــ٤م، وؾمـــ١مال اًمرمحـــ٦م، ًم٘مـــراءة إُم٤مُمٝمـــ٤م، وومتحٝمـــ٤م قمٚمٞمـــف، وؾمـــجقده٤م ًمـــتالوة إُم٤م

 وآؾمتٕم٤مذة ُمـ اًمٕمذاب ًم٘مراءة آيتٞمٝمام.. مل شمٜم٘مٓمع.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ــــ٧ْم إِنْ  ــــُٙمقِت اٟمَ٘مَٓمَٕم ًُّ ــــَرا وسم٤مًم  يَمُث

 

 أو ىَمـــؾ  َُمـــْع ىَمّْمـــٍد ًمَِ٘مْٓمـــِع ُمـــ٤م ىَمـــَرا

 

 

 

 ٓ سمًـــــــــــُجقِدِه وشمـــــــــــ٠مُملٍم وٓ

  

 ؾُمـــــــ١َماًمِِف عمَِــــــــ٤م إَُِم٤مُُمــــــــُف شَمــــــــال
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 .ٚأ٫ ٜتدًًٗا ذنس أدٓيب
 ًمنمحا  

 :فائدة 

ًمق ؿمٙم٧م أصمٜم٤مء ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم شمرك اًمًٌٛمٚم٦م ُمثاًل صمؿ ذيمرت أهن٤م أشمـ٧م هبـ٤م..   

ًمزُمٝم٤م إقم٤مدة ُم٤م ىمرأشمف قمغم اًمِمؽ وم٘مط قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر واًمِمـٞمخ اًمـرُمكم: إذ ُمـ٤م 

ىمرأشمف ُمع اًمِمؽ يمـ٤مٕضمٜمٌل: ًمت٘مّمـػمه٤م سم٘مراءشمـف، وىمـ٤مل اًمِمـٞمخ اسمــ هيـ٩م: جيـ٥م 

 اؾمتئٜم٤مومٝم٤م.

ػمة وىمّمـدت هبـ٤م ىمٓمـع اًم٘مـراءة.. اٟم٘مٓمٕمـ٧م ُمٌـ٤مذة، وإن ؾمٙمت٧م ؾمٙمت٦م ىمّمـ

سمخالف جمرد ىمّمد ىمٓمع اًم٘مراءة سمال ؾمٙمقت، وم٢مهن٤م ٓ شمٜم٘مٓمع طمتك شم٘مٓمٕمٝم٤م ، ىمـ٤مل ذم 

سمنمــى اًمٙمــريؿ: ))وإٟمــام سمٓمٚمــ٧م اًمّمــالة سمٜمٞمــ٦م ىمٓمٕمٝمــ٤م: ّٕن اًمٜمٞمــ٦م ريمـــ ذم اًمّمــالة، 

مل شمـ١مصمر ٟمٞمـ٦م  ومتج٥م إداُمتٝم٤م ومٞمٝم٤م طمٙماًم، واًم٘مراءة ٓ شمٗمت٘مر إمم ٟمٞم٦ٍم هل٤م ظم٤مص٦م ، وُمـ صمؿّ 

 ىمٓمع اًمريمقع أو همػمه ُمـ إريم٤من همػم اًمٜمٞم٦م(( اهـ.

ّٓ يتخؾؾفـو ذىمـر أصمـبـل( ُمـ ذوـمٝمـ٤م يمـذًمؽ: )و) آيـ٦م ُمــ  ٝمـ٤م٢من ختٚمٚمومـ(، أ

ّٓ ممـ قمٓم٧ًمهمػمه٤م أو ذيمر أضمٜمٌل وإن ىمؾ يم٤ملٛمد هلل، وًمق  .. اٟم٘مٓمٕم٧م اًمٗم٤محت٦م ، إ

 ، وشمًجد ًمٚمًٝمق.إذا يم٤مٟم٧م ٟم٤مؾمٞم٦م أو ضم٤مهٚم٦م ُمٕمذورة سمجٝمٚمٝم٤م، ومال شمٜم٘مٓمع طمٞمٜمئذٍ 

 :فائدة 

إذا اسمتدأت اعمّمٚمٞم٦م ذم اًمٗم٤محت٦م سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، صمؿ قمٓم٧ًم، وم٘م٤مًم٧م: الٛمد هلل ، وم٢من 

ىمّمدت شمِمٛمٞم٧م ٟمٗمًٝم٤م.. اٟم٘مٓمٕم٧م اًمٗم٤محت٦م، وإن ىمّمدت اًم٘مـراءة.. اؾمـتٛمرت ومٞمٝمـ٤م 

 وٓ رء قمٚمٞمٝم٤م.

 إُمٙم٤من   ُمع ُمتٗمرىم٤مت   آي٤مت وًمق  ىمرأ ؾمٌع  اًمٗم٤محت٦م..  قمـ ىمراءة ُمـ قمجز و
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 , .............................................. ايؿسض ٚادب ع٢ً ايكا ز٠ٚايكٝاّ ؼي
 اًمنمح  

اعمتقاًمٞم٤مت، وم٢من قمجز قمـ اًمًٌع أي٤مت يم٠من يم٤من ٓ حيٗمظ إٓ آي٦م واطمـده.. يمررهـ٤م 

ؾمٌع ُمرات، وم٢من قمجز.. أشمك سمذيمر همػم اًم٘مرآن، ومٞم٠ميت سمًٌع أٟمقاع ُمــ أي ذيمـر يمـ٤من 

 جيقز ٟم٘مص طمروف اًمٌدل قمــ طمـروف اًمٗم٤محتـ٦م وهـل ًمٞم٘مقم يمؾ ٟمقع ُم٘م٤مم آي٦م، وٓ

ُم٤مئ٦م وؾمت٦م ومخًقن طمروم٤ًم سم٤مًمًٌٛمٚم٦م وسم٘مراءة ُم٤مًمؽ سم٤مًٕمػ، وٓ يي ٟم٘مص طمـرف 

واطمد: ّٕن ىمراءة ُمٚمؽ ٟم٤مىمّم٦م إًمػ، ويٕمّد الرف اعمِمدد سمحـروملم، وًمـق مل حيٗمـظ 

 إٓ ذيمرًا واطمدًا يمرره.

ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمذيمر.. يمـرره  وًمق أطمًـ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٗم٤محت٦م أشمك سمف، وم٢من مل حيًـ ُمٕمف

طمتك يٌٚمغ ىمدر اًمٗم٤محت٦م، وإن أطمًـ ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمف.. أشمك سمام حيًـٜمف ُمــ اًمٗم٤محتـ٦م ذم حمٚمـف، 

صمــؿ أشمــك سم٤مًمٌــدل: ّٕٟمــف جيــ٥م اًمؽمشمٞمــ٥م سمــلم إصــؾ واًمٌــدل، ومــ٢من يمــ٤من حيًـــ أول 

اًمٗم٤محت٦م.. أشمك هب٤م صمؿ أشمك سم٤مًمٌدل، وإن يم٤من حيًـ آظمره٤م.. أشمك سم٤مًمٌدل صمؿ سمام حيًٜمف، 

ؾمٓمٝم٤م.. أشمك سم٤مًمٌـدل إول صمـؿ ىمـرأ ُمـ٤م حيًـٜمف صمـؿ أشمـك سم٤مًمٌـدل، وهٙمـذا وإن يم٤من و

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌدل ُمع همػم اًمٗم٤محت٦م يم٠من يم٤من قم٤مضمزًا قمـ اًمٗم٤محتـ٦م وًمٙمٜمـف حيٗمـظ آيتـلم ُمــ 

ؾمقرة أظمـرى وًمٙمـٜمٝمـ ُمتٗمرىمـ٤مت ومٞمْمـع اًمٌـدل وهـق اًمـذيمر سمٞمـٜمٝمـ، يمـام ذم ُمٖمٜمـل 

 وم٢من مل حيًـ ؿمٞمئ٤ًم.. وىمػ سم٘مدر اًمٗم٤محت٦م.اعمحت٤مج،

 ٤مطم٥م اًمزسمد:ىم٤مل ص

ٌٌْع واًْمـــــِقٓ ـَ أيـــــ٤مِت ؾَمـــــ  ُِمـــــ

 

يْمُر ٓ ـَ اًمت ٗمريـــِؼ صُمـــؿ اًمـــذِّ  َأْومَم ُِمـــ

 

 

 

ـــٜمُ٘مُص قمــــ طُمُروومَِٝمـــ٤م صمـــؿ َوىَمـــْػ   َي

 

ــــــــــْدِرَه٤م، ....................  سمَ٘م

  ٚمقوم  ،ُمٕملم إمم   ٧ماطمت٤مضم  وإن(، ايمؼودرة فمعم  واصمى   ايمػرض دم  وايمؼقوم ) 

                                                 

 .(1/222)عمحت٤مج اٟمٔمر: ُمٖمٜمل ا (1)
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بدٌ هلدا ايتٓؿدٌ قاعدد٠ ٚإٕ ناْدت قدا ز٠ عًد٢        ؾد٬ جيدب,    ..ؾأَا ؼي ؾ٠٬ ايٓؿٌ

ؾددإٕ مل تهددٔ قددا ز٠ عًدد٢ ايكٝدداّ, بددإٔ       ,ايكٝدداّ, ٚيًكاعددد٠ ْؿددـ أدددس ايكا٥ُدد١    

 , ......................................ؾًت ٖٚٞ قاعد٠ ..سبكتٗا ب٘ َػك١ غدٜد٠
 اًمنمح  

ضمف قمٜمـد اًم٘مٞمـ٤مم ت٤محت :أي ،وم٢من يم٤من ذم آسمتداء وًمق ذم يمؾ ريمٕم٦م ،إمم آدُمل ٧ماطمت٤مضم

مل جيــ٥م، وإن  ..ف ذم اًمــدوامتــوضمــ٥م، وإن اطمت٤مضم ..ًمٙمــؾ ريمٕمــ٦م وم٘مــط دون اًمــدوام

ــ٤مز ٧ماطمت٤مضمــ ــؾمــقاء اطمت٤مضم ،وضمــ٥م ..إمم قمّٙم ــام ذم ت ــدوام، يم ــداء أم ذم اًم ف ذم آسمت

ــؾ  وإن ،ضمــ٤مز ..إمم ضمــدارة ُمًــتٜمد ٧من صــٚمإو ،اًمٌٞمجــقري ــق أزي ــ٨م ًم ــ٤من سمحٞم يم

سمـؾ ٦م ًـٛمك طمٞمٜمئـٍذ واىمٗمـشمٓ إذ  ٤م:رومـع ىمـدُمٞمٝم ٧مسمخالف ُمـ٤م إذا اؾمـتٓم٤مقم ٧م،ًمً٘مٓم

 .٦مُمٕمٚم٘م

زمـؾ هلـو ايمتـػـؾ وموفمـدة وإن ىموكـً ( اًم٘مٞمـ٤مم، )هملمو دم صالة ايمـػؾ.. همال جيـى) 

(، وهلــ٤م أن شمّمــكم اًمٜمٗمــؾ وهــل ومــودرة فمــعم ايمؼقــوم، ويمؾؼوفمــدة كصــػ أصمــر ايمؼوئؿــي

ُمْمٓمجٕم٦م ُمع اًم٘مدرة قمغم اًم٘مٕمقد، وهل٤م ٟمّمػ أضمر اًم٘م٤مقمدة، وٓ جيـقز هلـ٤م اًمّمـالة 

٦م قمغم فمٝمره٤م ُمع اًم٘مدرة قمغم ُم٤م هق أيمٛمؾ ُمٜمف ُمـ ىمٞمـ٤مم أو ىمٕمـقد ًمٚمٜمٗمؾ وهل ُمًتٚم٘مٞم

 يمام شم٘مدم اًمٙمالم قمغم ذًمؽ ومٞمام ُم٣م.

 ىم٤مل ذم اًمزسمد:

 اًمٜم ْٗمـــــؾِ  ذم ضمـــــ٤مئزٌ  اجُلُٚمـــــقُس  صمـــــؿ

 

 

ـــذرٍ  ًمٖمـــػمِ  ـــقَ  قُم  اًمَٗمْْمـــؾِ  ٟمّمـــُػ  وْه

 

 

 

وهـل اًمتـل ٓ  (،مرـؼي ؾمـديدة و زمـففمـعم ايمؼقـوم زمـلن حلؼتفـ سمؽـ ومودرةهمنن ل )

د اًمِمٞمخ اسمــ طمجـر يمـدوران رأس، ويمـ٤مًمتل شمـذه٥م اخلِمـقع قمٜمـد حتتٛمؾ قم٤مدة قمٜم

ىمٕمـ٤مء وم٤مإل ،وإومْمـؾ آومـؽماش، ومـ٤مًمؽمسمٞمع(، ةوموفمـدوهـل  ًصؾ) ..اًمِمٞمخ اًمرُمكم

 أص٤مسمع   سمٓمقن ٚمّمؼ شم  أن طمريم٦م، وهق   يٕم٘مٌف  ضمٚمقس  يمؾ ذم   ؾمٜم٦م  ٕٟمف :اعمًٜمقن
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 ؾدًت َكداذع١ عًد٢ دٓبٗدا ا٭ضيدٔ ٖٚدٛ ا٭ؾكدٌ,        ..ؾدإٕ مل تطدتال ايكعدٛ    

ؾددإٕ مل  ,ٚجيددٛش عًدد٢ دٓبٗددا ا٭ٜطددس, ٚتطددتكبٌ ايكبًدد١ ؼي اسبددايتري بؿدددزٖا       

ؾدددًت َطدددتًك١ٝ عًددد٢ ؿيٗسٖدددا, ٚتطدددتكبٌ ايكبًددد١        ع..تكددددز عًددد٢ ا٫قددداذا  

اضددددتكبًت ايكبًدددد١  ..ؾددددإٕ مل تطددددتال, بٛدٗٗددددا, ٚتكددددل ٚضددددا ٠ ذبددددت ايددددسأع 

 ...,...................................بايسنٛع ٚايطذٛ  ٢بأعيـ ايكدَري ٚت٪َ
 اًمنمح  

ٚمس قمـغم دمىمٕم٤مء اعمٙمروه ومٝمق أن ، أُم٤م اإل٤م٘مٌٞمٝمقمقمغم  ٤مْمع إًمٞمتٞمٝمشمو سم٤مٕرض ٤مرضمٚمٞمٝم

 . ؾم٤مىمٞمٝم٤م ٦مٟم٤مصٌ ٤موريمٞمٝم

 ىم٤مل ذم اًمزسمد:

ـــــ٦مُ  .................................... ًَ   وضَمْٚم
ِ
ـــــ٤مء  يمـــــ٤مًمِٙمالِب  اإِلىْمَٕم

 

 

 

 َيَدْيـــــــفِ  َُمـــــــعْ  َأًْمَٞمَتـــــــ٤مهُ  شَمُٙمـــــــقنُ 

 

ـْ  سمـــ٤مٕرضِ  ٤ٌَمً  ًمِٙمـــ  ؾمـــ٤مىَمْٞمفِ  ٟم٤مِصـــ

ُمـ٤م ىمـدام  ٤مضمٌٝمتٝمـ ٦مريمـع حم٤مذيـشمأن  :وم٠مىمٚمـف، أو ٟمٗمالً  ،ًمٕمجز ةىم٤مقمد ٧موُمـ صٚم 

 ، يمام ذم اعمٜمٝم٤مج.٤م٤مذي حمؾ ؾمجقدهحتأن  :، وإومْمؾ وإيمٛمؾ٤مريمٌتٞمٝم

همنن ل سمستطع ايمؼعقد.. صؾً مضطجعي فمعم صمـبفو إيؿـ، وهق آهمضؾ، )

وسمسـتؼبؾ ايمؼبؾـي دم قمـذر،  )(، ويٙمره قمغم إين ُمـ همػم وجيقز فمعم صمـبفو إيرس

احلويمتكم زمصدرهو، همـنن ل سمؼـدر فمـعم آضـطجوع.. صـؾً مسـتؾؼقي فمـعم ـمفرهـو، 

(: ًمٞمٛمٙمٜمٝمـ٤م اؾمـت٘م٤ٌمل حتً ايمرأس( وضمقسم٤ًم )وسمستؼبؾ ايمؼبؾي زمقصمففو، وسمضع وؽمودة

همنن ل سمسـتطع.. اؽمـتؼبؾً ، )ٙمقن ذم اًمٙمٕم٦ٌم وهل ُمً٘مقوم٦مشمإٓ أن  اًم٘مٌٚم٦م سمقضمٝمٝم٤م،

ومـ٢من (، وسمقمئ زمويمرىمقع وايمسـجقد(، وهق أؾمٗمؾ اًم٘مدُملم، )ايمؼبؾي زملمخص ايمؼدمكم

يمٛمـؾ أقمـغم زيـ٤مدة قمـغم  توُمــ ىمـدر ،ًمٚمًـجقد شمـفيمرر ..قمغم اًمريمقع وم٘مط تىمدر

 ، واضم٥م اعمتٛمٙمـ   قمغم  اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام  ٕن :اًمزي٤مدة ًمٚمًجقد شمٚمؽ  اًمريمقع شمٕمٞمٜم٧م 
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ا  اّ ٫ٚ جيٛش هلدا تدسى ايؿد٠٬ َد    , أدست ا٭زنإ ع٢ً قًبٗا.. ؾإٕ مل تطتال

 .عكًٗا ؾٝٗا
 اًمنمح  

ــنن ل سمســتطع)  ــ٢من مل شمًــتٓمع.. )هم ــ٤م، وم ــ٠مت سمٕمٞمٜمٞمٝم ( أصمــرت إرىمــون(.. أوُم

وٓ جيـقز هلـو سمـرك ايمصـالة مـودام ايمعؼـؾ ٝمـ٤م، )وٓ إقمـ٤مدة قمٚمٞم(، فمعم ومؾبفو) واًمًٜمـ

 (.همقفو

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ــــؿ ــــك صم ــــِزهِ  اْٟمَحٜمَ  َيٜمَْتِّمــــ٥ْم  َأنْ  ًمَٕمْج

 

 حُيِـــ٥ْم  اميمـــٞمٗم َيْ٘مُٕمـــدْ  ُيٓمِـــْؼ  ملَ  َُمــــ

 

 

 

ـِ  وقمــــــ٤مضِمزٌ   َصــــــغم   اًمُ٘مُٕمــــــقدِ  قَمــــــ

 

ــــــــــــــفِ   َأومَم  وسمــــــــــــــ٤مًمٞمٛملمِ  جِلَٜمٌِْ

 ىَمَٗمـــــ٤مهْ  قمـــــغم قمـــــ٤مضِمزٌ  ُيَّمـــــكمِّ  صمـــــؿ 

 

يُمقعِ   َأْوَُمــــــآهْ  واًمًـــــجقدِ  وسمـــــ٤مًمرُّ

 

 

 

ـــــ٤مًمرأسِ  ـــــزْ  إِن سم ـــــ٤منِ  َيٕمِج  وم٤ٌمٕضْمَٗم

 

 سم٤مٕريمـــ٤منِ  اًمَ٘مْٚمـــ٥َم  أضْمـــَرى ًمٚمَٕمْجـــزِ 

 قَمَ٘مــــــْؾ  عَمـــــــ شَمْريُمَٝمــــــ٤م جيــــــقزُ  وٓ 

 

 وَمَٕمـــْؾ  ؿمـــٞمئ٤م ُيٓمِـــْؼ  إِن زٍ قَمْجـــ وسمٕمـــدَ 

 

 

 

  :مسائل مهمه متعلقة بهذا الركن 

 ٤مإمم يًـ٤مره ٦م، أو ُم٤مئٚمـ٤مأو ظمٚمٗمٝمـ ٤مإمم ىمّداُمٝم ٦مُمٜمحٜمٞم ةهمػم قم٤مضمز ٧مًمق وىمٗم ـ1

، ىمـ٤مل ذم ُمٖمٜمـل اعمحتـ٤مج: ٤ممل يّمـح ىمٞم٤مُمٝمـ ٦م..ًٛمك ىم٤مئٛمـشمسمحٞم٨م ٓ  ٤مأو يٛمٞمٜمٝم

قع أىمرب، يمام  اًمريمإمماًم٤ًمًم٥م ًمالؾمؿ ـ أي اؾمؿ اًم٘مٞم٤مم ـ أن يّمػم  آٟمحٜم٤مء))

إُمران صح،  ىاًم٘مٞم٤مم أو اؾمتق إلى  ذم اعمجٛمقع، وُم٘متْم٤مه أٟمف ًمق يم٤من أىمرب 

 اهـ.  (وهق يمذًمؽ، وإن ٟمٔمر ومٞمف آذرقمل(

اًم٘مٞم٤مم، يمام ذم  ٤مًمزُمٝم ..اًم٘مٞم٤مم ٤مقمـ اًمريمقع واًمًجقد وأُمٙمٜمٝم توًمق قمجز ـ2

 إُّم٤م  ،ٓ أؾمتٓمٞمع أن أصكم سمريمقع وؾمجقد ُمٕم٤مً  ٧م:هن٤مي٦م اًمزيـ، وُمثٚمف ًمق ىم٤مًم

                                                 

 .(1/213)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

ٕٟمـف  :اًم٘مٞمـ٤مم ٤مومٕمٚمٞمٝمـ ..ُمـع اًمريمـقع٦م أو ىم٤مئٛمـ ،ُمع اًمًـجقد ٦مأن أصكم ضم٤مًمً

 ريمـ.

أو  ٦مُمْمٓمجٕم ٧من يم٤مٟم٠ميم ،قمغم اًم٘مٞم٤مم أو اًم٘مٕمقد ٤مذم أصمٜم٤مء صالهت تًمق ىمدر ـ3

، ويًتح٥م إقمـ٤مدة اًم٘مـراءة ذم ٤مقمغم ىمرأهت ٧موسمٜم ،سم٤معم٘مدور ٧مأشم.. قمٜمف تقمجز

إوًمٞمــلم ومهــ٤م اًم٘مــدرة قمــغم اًم٘مٞمــ٤مم ُمـــ اًم٘مٕمــقد واًم٘مــدرة قمــغم اًم٘مٕمــقد ُمـــ 

 ًمت٘مع طم٤مل اًمٙمامل. آوٓمج٤مع:

أو قمـغم  ٦م،ىم٤مئٛمـ تىمـرأ ويم٤مٟم٧م ىم٤مقمـدة.. ءةاقمغم اًم٘مٞم٤مم ىمٌؾ اًم٘مر تإن ىمدر ـ4

ذم  ىمراءهتــ٤م ٤مدمزئٝمــ وٓ ،يمــذًمؽ ةىم٤مقمــد تىمــرأ ويم٤مٟمــ٧م ُمْمــٓمجٕم٦م.. اًم٘مٕمــقد

 تقمٚمٞمٝم٤م ومٞمام هق أيمٛمؾ ُمٜمف وهق اًم٘مٞم٤مم أو اًم٘مٕمقد، ومٚمـق ىمـرأ ٤مًم٘مدرهت ٤م:هنقوٝم

ف، ودم٥م اًم٘مـراءة ذم هـقي ُمــ قمجـز قمــ اًم٘مٞمـ٤مم أو شمأقم٤مد ..ؿمٞمئ٤مً  ٤مذم هنقوٝم

يم٤من يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م صمؿ أصمٜم٤مء ىمراءة اًمٗم٤محت٦م قمجـزت  ٤م سمٕمده،ممٕٟمف أيمٛمؾ  :اًم٘مٕمقد

ٝمـ٤م طمٞمٜمئـٍذ آؾمـتٛمرار ذم اًم٘مـراءة قمـ اًم٘مٞمـ٤مم، وارادات اًم٘مٕمـقد.. ومٞمجـ٥م قمٚمٞم

 يمام ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج. أصمٜم٤مء ٟمزوهل٤م وٓ شمتقىمػ قمـ اًم٘مراءة ٕهن٤م إيمٛمؾ، 

يمع ؽم٘مٞم٤مم سمال ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ًمقمٚمٞمٝم٤م اًموضم٥م  ..قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًم٘مراءة تًمق ىمدر ـ5

اًم٘مٞمـ٤مم همـػم  هـذا ٕن :٦ماًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمـاًم٘مٞم٤مم، وإٟمام مل دم٥م  :أي ،قمٚمٞمف ٤مًم٘مدرهت :ُمٜمف

قمـغم اًم٘مٞمـ٤مم أصمٜمـ٤مء اًمريمـقع  ىمٌـؾ  تف إٟمام ًمٚمريمقع ُمٜمـف، وإن ىمـدرُم٘مّمقد ًمٜمٗمً

  ٦م،ٜمتّم٥م ىم٤مئٛمشمإمم طمد اًمريمقع قمـ ىمٞم٤مم، وٓ  ًمٚمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ٧مارشمٗمٕم ..اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م

                                                 

 .(1/215)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)
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َٚٔ اشباا٤ ايهبري, ٚاشبطاز٠ ايعـيُد٢: تدسى ايؿد٠٬ ؼي سداٍ اغيدسض , َدل إٔ       

 ,اغيٛت ٚزسيا ٜهٕٛ ذيو َسض, اهلل تعازي خؿـ عٔ اغيسٜض ؼي رٗٛزٙ ٚؾ٬ت٘

ؾتًكددد٢ اغيسٜكددد١ زبٗدددا ٖٚددددٞ عاؾددد١ٝ ٚايعٝددداذ بدددداهلل. ؾايٛاددددب عًددد٢ اغيددددسٜض        

 .......................................................... احملاؾـي١ ع٢ً ايؿ٠٬ سطب
 اًمنمح  

عمـ٤م ومٞمـف ُمــ زيـ٤مدة ريمـقع، أُمـ٤م ًمـق  ٤م:سمٓمٚم٧م صـالهت ٧م..صمؿ ريمٕم ٧موم٢من اٟمتّمٌ

 ٤موٓ يٚمزُمٝمـ ٤م،وم٘مد شمؿ ريمققمٝم ..قع سمٕمد اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦مقمغم اًم٘مٞم٤مم أصمٜم٤مء اًمريم تىمدر

 آٟمت٘م٤مل إمم طمد اًمرايمٕملم.

، ٧مـمٛم٠مٟمـاو ٧مىم٤مُمـ ..قمغم اًم٘مٞم٤مم أصمٜم٤مء آقمتدال ىمٌـؾ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمـ٦م تًمق ىمدر ـ6

ٕن  :اًم٘مٞمــ٤مم ٤مومــال يٚمزُمٝمـ ..ىمٜمقشمــ٤ًم حمٚمـف، وإٓ تٛم٠مٟمٞمٜمـ٦م إن أرادٓمويمـذا سمٕمــد اًم

 ..رة قمـغم اًم٘مٞمـ٤ممُمـع اًم٘مـد ةىم٤مقمـد ٧مريمـ ىمّمػم ومال يٓمقل، وم٢من ىمٜمت آقمتدال

 ـ، يمام ذم اعمٖمٜمل. ٤مسمٓمٚم٧م صالهت

سمـرك ( اًمتـل ي٘مـع ذم سمٕمـض اًمٜمـ٤مس: )ومـ اخلطل ايمؽبغم، واخلسـورة ايمعظؿـك)

مـع أن اهلل ( فمٜم٤ًم ُمٜمٝمؿ أن اعمريض ُمٕمذور ذم شمـرك اًمّمـالة، )ايمصالة دم ضمول اظمرض

ــػ فمـــ اظمــريض دم ؿمفــقره ( طمٞمــ٨م أذن ًمــف ذم اًمتــٞمٛمؿ قمٜمــد اًمٕمجــز قمـــ سمعــولم طمػَّ

( يمـذًمؽ طمٞمـ٨م أذن ًمـف سمـ٤مجلٛمع ذم طمـ٤مل صـالسمف( ظمٗمػ قمٚمٞمف ذم )وٕمامل اعم٤مء، )اؾمت

اعمرض يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد ذيمر يمٞمٗمٞم٦م اًمّمالة سم٠مريم٤مهن٤م وؾمٜمٜمٝم٤م، يمـام أذن 

 ًمف سم٤مًمّمالة قمغم ىمدر اعمًتٓم٤مع يمام شم٘مدم ىمري٤ًٌم.

مرض اظمقت، همتؾؼك اظمريضي رهبو وهل ( اعمرض هق )ورزمام يؽقن ذيمؽ)

 ضمسى  فمعم   ايمصالة  فمعم  اظمحوهمظي  فمعم اظمريض زموهلل، همويمقاصمى  وايمعقوذ   يفموصق
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ؾإْدد٘ أٍٚ َددا ٜطددأٍ ايعبددد ؼي   ,ٚعًدد٢ أٖددٌ اغيددسٜض إٔ ٜددرنسٚٙ بايؿدد٠٬  ٘,قدزتدد

 .قرٙ عٔ ايؿ٠٬

 أبعاض الصالٗ

أبعاض ايؿ٠٬ ضبع١: ايتػٗد ا٭ٍٚ ٚقعٛ ٙ, ٚايؿ٠٬ ع٢ً ايٓيب ؾ٢ً 

ٚايؿ٠٬ ع٢ً اٯٍ ؼي ايتػٗد ا٭خري, ٚايكٓٛت  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ؾٝ٘,

ٚقٝاَ٘, ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ 

ؾٗرٙ ا٭بعاض يٛ تسنت ٚاسدا َٓٗا مل تباٌ ؾ٬تٗا, ٚيهٔ ٜطٔ هلا , ؾٝ٘

 .ضذٛ  ايطٗٛ
 اًمنمح  

روه وفمعم أهؾ اظمريض أن( يمام سمٞمٜم ٤م ىمري٤ًٌم، )ومدرسمف زمويمصالة، همنكف أول مو يسلل  يذىمِّ

أول ُم٤م ي٠ًمل قمٜمف اًمٕمٌد )) :ٕمـ متٞمؿ سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤ملوم (،ايمعبد دم ومػمه فمـ ايمصالة

رد  ..وإن ردت قمٚمٞمف ،شم٘مٌؾ ُمٜمف ؾم٤مئر قمٛمٚمف ..وم٢من شم٘مٌٚم٧م ُمٜمف ،ي٠ًمل قمـ صالشمف

  (( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف.قمٚمٞمف ؾم٤مئر قمٛمٚمف

 

أبعاض الصالٗ

( أي: ومعقده( اًمث٤مين: )و(، )ايمترفد إول) ( إول:أزمعوض ايمصالة ؽمبعيو)

ايمصالة فمعم ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ ( اًمث٤مًم٨م: )وىمٕمقد اًمتِمٝمد إول، )

( و(، )ايمصالة فمعم أل دم ايمترفد إطمغم( اًمراسمع: )و( أي: ذم اًمتِمٝمد إول، )همقف

يمصالة ا( اًم٤ًمسمع: )و( أي: اًم٘مٜمقت، )ومقومف( اًم٤ًمدس: )و(، )ايمؼـقتاخل٤مُمس: )

 ( أي: ذم اًم٘مٜمقت.وايمسالم فمعم ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وفمعم آيمف وصحبف همقف

ل سمبطؾ صالهتو، ( وًمق قمٛمدًا.. )همفذه إزمعوض يمق سمرىمً واضمدًا مـفو)

 ( أيت شمٗمّمٞمٚمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ىمري٤ًٌم.ويمؽـ يسـ هلو ؽمجقد ايمسفق
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 ضذْد الطَْد

ٜٚٓبػٞ إٔ  ,ٛ  ايؿ٠٬ضذٛ  ايطٗٛ: ٖٛ ضذدتإ قبٌٝ ايط٬ّ نطذ 

 , ....................تكٍٛ ؼي نٌ َُٓٗا: ضبشإ َٔ ٫ ٜطٗٛ ٫ٚ ٜٓاّ ))ث٬ثا((
 اًمنمح  

 ضذْد الطَْد

ومروــ٤ًم أو ٟمٗمــاًل ُمــ٤م قمــدا يم٤مٟمــ٧م  ، ؾمــقاء ذم اًمّمــالة ( ؾمــٜم٦مؽمــجقد ايمســفقو)

ذم اًمقاىمــع  ؾًمٚمخٚمــ : ٕهنــ٤م ٓ ؾمــجقد ومٞمٝمــ٤م أصــاًل، وذًمــؽ اًمًــجقد يٙمــقناجلٜمــ٤مزة

ذم  (ىمسـجقد ايمصـالة، وهـق )ذم اجلديـد( ايمسـالم بقَؾ وهق ؽمجدسمون ومُ ) ة،اًمّمال

واضم٤ٌمهت٤م وُمٜمدوسم٤مهت٤م ،يمقوع اجلٌٝم٦م، واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، واًمتح٤مُمؾ، واًمتٜمٙمٞمس، ويمـؾ ُمـ٤م 

 ٤م٤مل اًمًـالم أن قمٚمٞمٝمـحتـسمـ٠من قمٚمـؿ  ،قمٛمـداً  ٤مومٞمٗمقت سمًالُمٝم يتٕمٚمؼ سمًجقد اًمّمالة،

٢من مل يٓمـؾ ومـ ،جلديـدؾمٝمقًا وـم٤مل اًمٗمّمـؾ قمرومـ٤ًم ذم ا ٧مويمذا إن ؾمٚمٛم ،ؾمجقد ؾمٝمق

يٓمرأ ُمٌٓمؾ ُمــ  ملن وهذا إ  ،ًٚمؿشمًجد وشمرضمع إمم اًمّمالة ووشم ،مل يٗم٧م ..اًمٗمّمؾ

 ،يمثـػمة أومٕمـ٤مًٓ  أو شمٗمٕمـؾ ،همػم ُمٕمٗمـق قمٜمٝمـ٤م ٦مٟمج٤مؾم شمٓم٠م ًمٚمّمالة، أي: ُمٜم٤مف هل٤م، يم٠من

ؾمٝمقًا  ٤مًجد ًمٚمًٝمق سمٕمد ؾمالُمٝمتًم تومٚمق قم٤مد ،ذم صالة ٤مأهّن  ٤مقمٜمد رضمققمٝم ٤موطمٙمٛمٝم

ـٍ أصمٜم٤مء اًمًجقد شمر توشمذيمر أو  ،ذًمـؽ اًمـريمـ إن يمـ٤من ُمــ إظمـػمة ٤مًمزُمٝمـ ..ك ريم

ؿمـخص ـمقًمـ٥م سمًـٜم٦م ومٚمزُمـف  )ًمٜم٤م :وسمذًمؽ يٚمٖمز ومٞم٘م٤مل ،زي٤مدة ريمٕم٦م إن مل يٙمـ ُمٜمٝم٤م

 ومرٌض(.

( أي: اًمًـجدشملم: ُمثـؾ ُمـ٤م شم٘مـقل ذم ؾمـجقد ويـبغل أن سمؼـقل دم ىمـؾ مــفام)

ؽمـبحون مــ (، وإومْمؾ أن شم٘مـقل: )ؽمبحون ريب ايمعظقؿ وزمحؿدهاًمّمالة، وهق: )

(، وىمـ٤مل سمٕمْمـٝمؿ أن هـذا أًمٞمـؼ ًمـق يمـ٤من ؾمـ٥ٌم اًمًـجقد يسفق وٓ يــوم )شمالشمـًو( ٓ

 اًمًٝمق ٓ اًمتٕمٛمد يم٠من شمريم٧م سمٕمْم٤ًم ُمـ إسمٕم٤مض قمٛمدا، سمؾ آؾمتٖمٗم٤مر طمٞمٜمئٍذ أًمٞمؼ، 
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ٚدبًظ بُٝٓٗا, ٚتطًِ بعدُٖا. ٜٚاًب ضذٛ  ايطٗٛ َٔ اإلَاّ ٚاغيٓؿس  عٓد 

 ....................................................... تسى بعض َٔ أبعاض ايؿ٠٬,
 اًمنمح  

وإيـؼ أن ي٘مـقل ذم ؾمـجقد : ذم ))إٟمـقار((ىمـ٤مل ىم٤مل اًمِمـٞمخ اًمٌجػمُمـل: ))

إذا مل يتٕمٛمـد  ..ىم٤مل اًمزريمٌم: هذا إٟمام يـتؿ اًمًٝمق: ؾمٌح٤من اًمذي ٓ يٜم٤مم وٓ يًٝمق،

(( ٖمٗم٤مرسم٤ملـ٤مل، سمـؾ اًمالئـؼ آؾمـت  مل يٙمــ ٓئ٘مـ٤مً  ..وم٢من شمٕمٛمـده ،ُم٤م ي٘متيض اًمًجقد

 اهـ.

ــ٧ُم  ،ًَمــَؽ ؾَمــَجْدُت اًمٚمٝمــؿ  وشم٘مــقل ذم ؾمــجقده٤م يمــذًمؽ: )) ــَؽ آَُمٜمْ َوًَمــَؽ  ،َوسمِ

َرهُ  ،َأؾْمَٚمْٛم٧ُم  ـِذي ظَمَٚمَ٘مـُف َوَصـق  ـهُ  ،ؾَمـَجَد َوضْمِٝمـل ًمِٚم  ٌَـ٤مَرَك اهلل  ،َوؿَمـؼ  ؾَمـْٛمَٕمُف َوسَمٍَمَ شَم

ـُ اخْل٤َمًمِِ٘ملمَ  ًَ وٌس َرٌب اعْمَاَلئِ ((، يمام شم٘مقل: ))َأطْم ٌُّقٌح ىُمدُّ وِح ؾُم  ((.َٙم٦ِم َواًمرُّ

( أي: اًمًجدشملم، ومل يذيمروا ذيمرًا ُمٕمٞمٜم٤ًم ذم اجلٚمقس سمٞمٜمٝمام و ؾس زمقـفام)

هٜم٤م، واًمٔم٤مهر أهن٤م شم٠ميت سمام شم٠ميت سمف ذم اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم ذم اًمّمالة، ىم٤مل اًمِمٞمخ 

واًمٔم٤مهر يمام ىم٤مًمف إذرقمل أٟمف يم٤مًمذيمر سملم  ،وؾمٙمتقا قمـ اًمذيمر سمٞمٜمٝماماًمٌجػمُمل: ))

 اهـ. ((ةؾمجديت اًمّمال

وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمؽمُمز قمٜمد ذيمر أن ؾمجدشم٤م اًمًٝمق يمًجديت اًمّمالة: ))ىمقًمف: 

 ( أي: اًمًجدشملم، ومٞمجٚمس ُمٗمؽمؿم٤ًم وي٠ميت سم٠مذيم٤مره(( اهـ.ومو زمقـفام)

( ومٕمـؾ واطمـد ُمــ أؾمـ٤ٌمسمف، ويطؾى ؽمجقد ايمسـفق مــ اإلمـوم واظمـػـرد فمــد)

قمٛمـدًا أو ؾمـٝمقًا،  ( اعمت٘مدُمـ٦م، وؾمـقاء شمريمٝمـ٤مسمرك زمعض مـ أزمعوض ايمصـالةوهل: )

 ُمـ اًمتِمٝمِد إوِل، واعمراد سم٤مًمتِمٝمد إول اًمٚمٗمظ ٤مً شمرِك يمٚمٛم٦م أو طمروموذًمؽ يم٠من 

                                                 
 (.2/113اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م ) (1)

 (.2/113اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م ) (2)

 (.3/452طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (3)
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 ....................................... ,أٚ ؾعٌ َٓٗٞ عٓ٘ نصٜا ٠ زنٔ ؾعًٞ ضّٗٛا
 اًمنمح  

صغم  اًمّمالِة قمغم اًمٜمٌلِّ  يمذا ًمق شمركاًمقاضم٥م ذم اًمتِمٝمد إظمػم دون ُم٤م يًـ ومٞمف، و 

شمرك اًمّمالة قمغم أل ذم اًمتِمٝمد إظمػم، وذم أو اًمتِمٝمد إول،  ذماهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

اًمتِمٝمد إول، وإن اؾمتٚمزم شمرك اًم٘مٕمقد  ذم اًم٘مٕمقداًمتِمٝمد إول قمغم وضمف، أو شمرك 

ومٞمًــ ًمـف  ،سم٠من ٓ حيًــ اًمتِمـٝمد :شمرك اًمتِمٝمد ، ويتّمقر شمرك اًم٘مٕمقد دون اًمتِمٝمد

 ؾمجد ًمٚمًٝمق. أن جيٚمس سم٘مدره، وم٢مذا مل يٗمٕمؾ 

ذم اًمّمـٌح،  ؽمِك يمٚمٛم٦م أو طمرف وًمق قمٛمدًا ُمـ اًم٘مٜمقِت اًمراشمـ٥مويمذا يًجد ًم

اًم٘مٜمـقت، و ًمـؽمك اًمّمـالة قمـغم  ذمو شمرك اًمّمالة قمغم اًمٜمٌلِّ صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ 

سمـ٠من ٓ  :اًم٘مٜمقت، ويتّمقر شمرك  اًم٘مٞم٤مم ومٞمـف :أل ذم اًم٘مٜمقت، و ًمؽمك اًم٘مٞم٤مم ومٞمف أي

٘مػ سم٘مدره زي٤مدة قمغم ذيمـر آقمتـدال، ومـ٢مذا مل يٗمٕمـؾ.. ومٞمًـ ًمف أن ي ،حيًـ اًم٘مٜمقت

  ؾمجد ًمٚمًٝمق.

ـٍ ومٕمـكٍم ُمـع اًمـؽمدد (، أو همعؾ مـفل فمـف ىمزيودة رىمـ همعقم ؽمفقاً ) أو إي٘م٤مع ريم

ذم زي٤مدشمف أهق زائد أم ٓ ؟، سمخالف شمردده ذم زي٤مدشمف سمٕمد ومٕمٚمف ، يمـ٠من ؿمـّؽ  :ومٞمف أي

ومال يًجد ًمذًمؽ اًمـؽمدد: ًم٘مـقهلؿ:  وهق ذم اًمتِمٝمد إظمػم أصغم أرسمٕم٤ًم أم مخ٤ًًم ؟..

)ًمق ؿمؽ ذم شمرك ُمـ٠مُمقر سمـف.. ؾمـجد، أو ومٕمـؾ ُمٜمٝمـل قمٜمـف.. ومـال(: ّٕن إصـؾ أن 

ّٓ ذم اًمِمؽ ذم ريمـ سمٕمد اًمًالم، يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم،  اعمِمٙمقك يم٤معمٕمدوم، إ

وًمق ؿمؽ ذم شمرك ريمـ.. وَمَٕمَٚمُف وؾمـجد ًمٚمًـٝمق وإن زال اًمِمـؽ ىمٌـؾ اًمًـالم، يمـ٠من 

ّٓ  ي٠مت   ملشمٞم٘مـ أٟمف    :أي ،إن زال اًمِمؽ سمف: ًمِِٗمْٕمِٚمِف ُمع اًمؽمدد، وهق ُمْمّٕمػ ًمٚمٜمٞم٦م ، إ

                                                 
 .(2/69)، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج (1/284)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (1)

 .(2/68)، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج (2/186)حتٗم٦م اعمحت٤مج : اٟمٔمر (2)
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 ................................................... أٚ ْكٌ زنٔ قٛيٞ إزي غري ضبً٘,
 اًمنمح  

شمٞم٘مـ أٟمف مل يٗمٕمٚمف، ويم٤من زوال اًمِمؽ ىمٌؾ أن ي٠ميت سمام حيتٛمؾ أّٟمف زي٤مدة: ّٕن ُم٤م أشمك سمف 

 ٥م ومال ي١مصمر اًمؽمدد ومٞمف. واضم

يم٠من ٟم٘مؾ اًمٗم٤محتـ٦م أو اًمتِمـٝمد (، إلم نمغم حمؾف( همػم اًمًالم )أو كؼؾ رىمـ ومقرم)

أو اًمّمالة قمـغم اًمٜمٌـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ إمم همـػم حمٚمـف، يمـام ًمـق ىمـرأ اًمٗم٤محتـ٦م ذم 

ــق ٟم٘مــؾ اًمًــقرة إمم همــػم حمٚمٝمــ٤م،  اًمريمــقع أو اجلٚمــقس.. ومٞمًــجد ًمٚمًــٝمق، ويمــذا ًم

ىمرأ اًمًقرة ىمٌؾ اًمٗم٤محت٦م، أو صغم قمغم اًمٜمٌل صـغم اهلل قمٚمٞمـف  ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُم٤م ًمق

وؾمــٚمؿ ىمٌــؾ اًمتِمــٝمد.. وم٢مّٟمــف ٓ يًــجد : ّٕن يمــاًل ذم حمٚمــف ذم اجلٛمٚمــ٦م ، أُّمــ٤م ًمــق ٟم٘مــؾ 

اًمًالم وهق قم٤مُمد قم٤ممل.. سمٓمٚم٧م صالشمف، سمخالف ًمق مل يٙمـ قم٤مُمـدًا قم٤معمـ٤ًم يمـ٠من يمـ٤من 

 يًجد ًمٚمًٝمق.ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ضم٤مهاًل.. وم٢مٟمف ي٠ميت سمام سم٘مل ُمـ اًمّمالة وٓ 

 :مسألة 

ًمق ٟمٓمؼ سمٚمٗمظ اًمًالم ذم همـػم ُمقوـٕمف ومل يٜمـق اخلـروج ُمــ اًمّمـالة ومل ي٘مـؾ 

)قمٚمـٞمٙمؿ(، أو مل  :)قمٚمٞمٙمؿ(.. مل يًجد ًمٚمًٝمق: ًمٕمدم اخلٓم٤مب وقمدم اًمٜمٞم٦م، وم٢من ىم٤مل

وشمٌٓمـؾ اًمّمـالة يمـذًمؽ  ي٘مؾ وٟمقى اخلروج ُمـ اًمّمالة ؾمٝمقًا.. ؾمـجد ًمٚمًـٝمق،

قم٤مُمد قم٤ممل، يم٠من يمؼّم أصمٜم٤مء اًمّمالة سم٘مّمد اإلطمـرام، ومٞمام ًمق ٟم٘مؾ شمٙمٌػمة اإلطمرام وهق 

 يمام شم٘مدم، وم٢من اًمّمالة شمٌٓمؾ ويدظمؾ هبذه اًمتٙمٌػمة ذم صالة أظمرى.

وًمق ٟم٘مؾ اًمٌٕمض.. ؾمـجد ًمٚمًـٝمق إن يمـ٤من شمِمـٝمدًا ، ومـ٢من يمـ٤من ىمٜمقشمـ٤ًم.. ؾمـجد 

ًمٜم٘مٚمف سمٜمٞمتف: يم٠من ٟم٘مؾ اًم٘مٜمقت إمم اًمًجقد ُمثاًل سمٜمٞم٦م أٟمف ىمٜمقت، سمخالف ُمـ٤م ًمـق يمـ٤من 

 قم٤مء.سمٜمٞم٦م أٟمف د

                                                 

 .(191/)2، وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين (2/192)، وحتٗم٦م اعمحت٤مج (1/291)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (1)
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 .أٚ ؾعٌ غ٤ٞ ٜباٌ عُدٙ ايؿ٠٬ ٫ٚ ٜباٌ ضٗٛٙ إذا ؾعً٘ ْاضّٝا
 اًمنمح  

واهلٞمئ٦م إن يم٤مٟم٧م ؾمقرة.. ؾمجد ًمٜم٘مٚمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم ، أو همػمه٤م يمتًٌٞمح.. ٓ يًـجد 

ًمٜم٘مٚمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم قمٜمد اًمِمٞمخ اًمـرُمكم ، ويًـجد قمٜمـد اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر إن ٟمـقى ذًمـؽ 

ه ذم اًم٘مٞمـ٤مم أو اًمًـجقد سمٜمٞمـ٦م أٟمـف اعمٜم٘مقل قمٜمف يم٠من ىم٤مل: ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ وسمحٛمـد

 ذيمر اًمريمقع.

(، وذًمـؽ أو همعؾ رء يبطؾ فمؿده ايمصالة، وٓ يبطؾ ؽمفقه إذا همعؾـف كوؽمـقوً )

يٌٓمـؾ قمٛمـده وٓ يم٤مًمٙمالم اًم٘مٚمٞمـؾ ٟم٤مؾمـٞم٤ًم أو آيمـؾ أو اًمنمـب اًم٘مٚمٞمـؾ ٟم٤مؾمـٞم٤ًم، وممـ٤م 

يم٤مٓقمتدال واجلٚمـقس سمـلم اًمًـجدشملم إذا ومٕمـؾ  يٌٓمؾ ؾمٝمقه شمٓمقيؾ اًمريمـ اًم٘مّمػم

 .ٟم٤مؾمٞم٤مً ذًمؽ 

، وهٜم٤مك أؿمٞم٤مء ٓ يٌٓمؾ قمٛمده٤م وٓ ؾمٝمقه٤م ويًـ عمـ ومٕمٚمٝمـ٤م ؾمـجقد اًمًـٝمق  

 يمتٙمرير اًمٗم٤محت٦م وشمٙمرير اًمتِمٝمد.  وذًمؽ 

 :فائدة 

ًمق ؿمؽ ذم شمرك سمٕمٍض ُمـ أسمٕم٤مض اًمّمالة ؾمـجد ًمٚمًـٝمق: ّٕن إصـؾ قمـدم 

ومٕمٚمف، أو ؿمؽ ذم ارشمٙم٤مب ُمٜمٝمل قمٜمف.. ومال، وإن أسمٓمؾ قمٛمده يم٤مًمٙمالم اًم٘مٚمٞمـؾ: ّٕن 

ؾ قمدُمف، يمام ُمّر، وًمق ؾمٝم٤م وؿمؽ هؾ ؾمٝم٤م سمؽمك اًمٌٕمض أو سم٤مرشمٙم٤مب اعمٜمٝمل.. إص

 ؾمجد ًمتٞم٘مـ ُم٘متيض اًمًجقد وهق اًمًٝمق.

ّٓ اًمِمؽ ذم شمـرك اًمٜمٞمـ٦م أو شمٙمٌـػمة  وٓ يي اًمِمؽ سمٕمد اًمًالم ذم شمرك ريمـ، إ

اإلطمرام، أو اًمٓمٝم٤مرة إذا شمٞم٘مـ الدث ىمٌـؾ اًمّمـالة صمـؿ ؿمـؽ سمٕمـده٤م هـؾ شمٓمٝمـر أم 

 ًمق شمٞم٘مـ اًمٓمٝم٤مرة ىمٌؾ اًمّمالة، صمؿ سمٕمد اًمًالم ؿمؽ ذم رومٕمٝم٤م.. ٓ؟، سمخالف ُم٤م 

                                                 

 .(1/288)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (1)
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 , ..ؾ٬ ٜطذد يطٗٛ ْؿط٘, ٚإصيا ٜطذد يطٗٛ إَاَ٘ تبعا يٮَاّ ..ٚأَا اغيأَّٛ
 اًمنمح  

 وم٤مٕصؾ سم٘م٤مئٝم٤م، وٓ يي اًمِمؽ ذم رومٕمٝم٤م طمٞمٜمئٍذ. 

وًمق شمذيمر أصمٜم٤مء اًمّمالة شمـرك ريمــ أو ؿمـؽ ذم ومٕمٚمـف.. أشمـك سمـف إن مل يّمـؾ إمم 

ثٚمف ُمـ اًمريمٕم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ، وم٢من وصؾ إمم ُمثٚمف ُمـ اًمريمٕم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م.. مل يٕمد إًمٞمف: سمـؾ ُم

ًمزُمف زي٤مدة ريمٕم٦م: ّٕن اًمريمٕم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اعمؽموك ًمٖمق ، وًمق شمرك ريمٜم٤ًم قم٤مُمـدًا قم٤معمـ٤ًم.. 

سمٓمٚم٧م صالشمف، وهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلُمـ٤مم واعمٜمٗمـرد: أُمـ٤م اعمـ٠مُمقم.. ومـال يٕمـقد: سمـؾ يزيـد 

 ، يمام شم٘مدم.ريمٕم٦م سمٕمد ؾمالم إُم٤مُمف

وم٢مّن ؿمـؽ أصمٜمـ٤مء اًمّمـالة ذم اًمٜمٞمـ٦م أو شمٙمٌـػمة اإلطمـرام ومل يتـذيمر قمــ ىمـرب.. 

ّٓ سمٌٓمالن اًمّمالة ومٝمام ٓ يتٙمرران . ٧مسمٓمٚم  صالشمف: ّٕٟمف ٓ يت٠مشمك اًمرضمقع إًمٞمٝمام إ

وًمق ؿمؽ ىمٌؾ اًمًالم ذم قمدد اًمريمٕمـ٤مت.. سمٜمـك قمـغم اًمٞم٘مـلم وهـق إىمـؾ، ومل 

 ٚمًٝمق.يٕمتٛمد ذم ذًمؽ قمغم ىمقل همػمه، ويًجد ًم

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: 

ــــَددْ  ــــالِم ذم قَم  ً ــــَؾ اًم ُف ىمٌ ــــٙمُّ  وؿَم

 

 مَل َيْٕمَتِٛمــــْد ومٞمــــِف قمــــغم ىَمــــقِل َأطَمــــدْ 

 

 

 

ـْ قمــــغم يِ٘مٞمٜمـِـــِف َوْهــــَق إىََمــــْؾ   ًمِٙمــــ

 

 وًْمَٞمــ٠ْمِت سم٤مًمٌــ٤مىِمل وَيًــُجْد ًمِْٚمَخَٚمــْؾ 

 ًمٙمـ ىم٤مل ص٤مطم٥م زوائد اًمزسمد:  

ـــــَقاشمِرِ  ـــــَدَد اًمَت ـــــقا قَم ـــــ٤م مَلْ َيُٙمْقُٟم  َُم

 

ـــــــت ٦ٍم َأوْ  ًِ ـــــــ٤مِسِ  يَم َٓ ىَم ـــــــ٦ًم  ًَ  مَخْ

 أٟمف ًمق سمٚمغ قمدد اعمخؼميـ ًمف سمٕمدد اًمريمٕم٤مت قمدُد اًمتقاشمر.. أظمذ سم٘مقهلؿ. :أي 

وأمو اظملمقم.. همال يسجد يمسفق وٓ يًجد ًمًٝمق ٟمٗمًف إٓ اإلُم٤مم واعمٜمٗمرد، )

وإكام (: ٕن اًمًٝمق اًمذي وىمع ُمـ اعم٠مُمقم طم٤مل اًم٘مدوة يتحٛمٚمف قمٜمف اإلُم٤مم، )كػسف

 اًمًٝمق  ووىمع   ُمًٌقىم٤مً   يم٤من اعم٠مُمقم وًمق (، يمسفق إمومف سمبعًو يمإلموم)  ( اعم٠مُمقميسجد
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 ................................. ضذد ٖٛ بعد ض٬ّ ا٭َاّ, ..ؾإٕ مل ٜطذد إَاَ٘
 اًمنمح  

، وم٢من ؾمجد ًمًٝمق ٟمٗمًف، أو ؾمجد اإلُم٤مم وختٚمػ اعم٠مُمقم ًمإلُم٤مم ىمٌؾ أن ي٘متدي سمف

سم٤مًمتحريؿ.. سمٓمٚم٧م صالة اعم٠مُمقم: عمخ٤مًمٗمتف ًمإلُم٤مم، ومل يًجد ُمٕمف وهق قم٤مُمٌد قم٤مملٌ 

يم٤من اإلُم٤مم ُمتٓمٝمرًا، ٓ إن  نإ (همنن ل يسجد إمومف.. ؽمجد هق زمعد ؽمالم اإلموم)

سم٤من أٟمف حمدث ىمٌؾ ومٕمؾ ؾم٥ٌم اًمًجقد، ومال يًجد طمٞمٜمئٍذ، أُّم٤م ًمق سم٤من أٟمف أطمدث 

 سمٕمد ومٕمؾ ؾم٥ٌم اًمًجقد.. ؾمـ ًمٚمٛم٠مُمقم أن يًجد ًمًٝمق هذا اإلُم٤مم، وًمق قمٚمؿ

اعم٠مُمقم ظمٓم٠م إُم٤مُمف ذم اًمًجقد.. ومال يت٤مسمٕمف ، ويتّمقر ذًمؽ سم٠من يٙمت٥م ًمف أو يِمػم 

 إًمٞمف أو شمٙمٚمؿ سمف وقمذر.

ومٌــ٤من ظمالومــف.. ؾمــٚمؿ سمٕمــده، أي أقمــ٤مد  ،ؾمــالم إُم٤مُمــف ومًــٚمؿ اعمــ٠مُمقم وًمــق فمـــ

اًمًالم وٓ يًجد ًمٚمًـٝمق: ٕن ؾمـٝمقه وىمـع طمـ٤مل ىمدوشمـف، واًمًـٝمق طمـ٤مل اًم٘مـدوة 

 .يمام أؾمٚمٗمٜم٤م يتحٛمٚمف اإلُم٤مم

ذيمر اعم٠مُمقم ذم شمِمٝمده شمرك ريمــ همـػم اًمٜمٞمـ٦م وشمٙمٌـػمة اإلطمـرام.. وضمـ٥م وًمق شم

قمٚمٞمف أن يزيد ريمٕم٦م سمٕمد ؾمالم إُم٤مُمف وٓ يًجد: ّٕن ؾمٝمقه وىمع طم٤مل اًم٘مـدوة، أُّمـ٤م 

ًمق ؿمؽ ذم ذًمؽ ومل يٙمـ ًمديف ي٘ملم.. أشمك سمف سمٕمد ؾمالم إُم٤مُمف ويًجد ًمٚمًـٝمق، يمـام 

ٌك ومٞمام أشمك سمف سمٕمـد ؾمـالم إُم٤مُمـف أي ذم اًمتح٘مٞمؼ ، وإٟماّم مل يتحٛمٚمف قمٜمف اإلُم٤مم ّٕٟمف ؿم٤م

 أشمك سم٤مًمريمٕم٦م ُمؽمدٍد ذم زي٤مدهت٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًم٘مدوة. 

 :فائدة 

ًمق ؾمّٚمؿ اإلُم٤مم ٟم٤مؾمٞم٤ًم أن قمٚمٞمف ؾمجقد ؾمٝمق، صمؿ شمذيمر ىمٌـؾ ـمـقل اًمٗمّمـؾ، ومل 

 يٓم٠م ٟمج٤مؾم٦م، وقم٤مد ًمٞمًجد، ومٝمؾ يًجد ُمٕمف اعم٠مُمقم، أم ٓ ؟ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ: 

 مل  اإلُم٤مم..  إُم٤مُمف، ومٕم٤مد  ًمًٝمق  ًمٞمًجد  وشم٠مظمر  ُمقاوم٘م٤ًم   إن يم٤من اعم٠مُمقم  (1)
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يًــجد ُمٕمــف ُمــرة أظمــرى، ؾمــقاء ؾمــجد ىمٌــؾ قمــقد إُم٤مُمــف أم ٓ: ٕٟمــف ىمٓمــع اًم٘مــدوة 

ره ذم اًمّمالة سمٕمد ؾمالم إُم٤مُمـف سمًجقده إن يم٤من ىمد ؾمجد ىمٌؾ قمقد إُم٤مُمف، وسم٤مؾمتٛمرا

 إن مل يٙمـ ىمد ؾمجد ىمٌؾ قمقد إُم٤مُمف: سمؾ يًجد ذم هذه ال٤مًم٦م ُمٜمٗمردًا.

إن يم٤من اعم٠مُمقم ُمًٌقىم٤ًم.. ومٞمٚمزُمف طمٞمٜمئٍذ أن يًجد ُمع إُم٤مُمف، طمتك ًمق يم٤من  (2)

 ؾمٜمقي.ىمد ىم٤مم.. ومٞمٚمزُمف اًمٕمقدة ًمٞمًجد ُمع إُم٤مُمف، يمام ىم٤مًمف اإل

٤مُمف ًمذًمؽ ـ أي إمت٤مم ُم٤م قمٚمٞمـف ـ، يمـام واًمٗمرق سملم هذه ال٤مًم٦م واًمتل ىمٌٚمٝم٤م: أن ىمٞم

ذم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م واضم٥م، وختٚمٗمف ًمٞمًجد ًمًٝمق إُم٤مُمف، يمام ذم اًمّمقرة إومم خمـػّم 

 ومٞمف، وىمد اظمت٤مره وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م اًم٘مدوة.

ُمـ٤مم اإلًمق ؾمٚمؿ ُمٕمف اعم٠مُمقم، وم٢من يم٤من اعم٠مُمقم يمذًمؽ ٟم٤مؾمٞم٤ًم.. ًمزُمف ُمقاوم٘م٦م   (3)

ٞم٤ًم، وم٢من ختٚمػ قمٜمـف.. سمٓمٚمـ٧م صـالشمف، ذم اًمٕمقد واًمًجقد: عمقاوم٘متف ًمف ذم اًمًالم ٟم٤مؾم

وهذا قمٜمد قمدم اعمٜم٤مذم ًمٚمًجقد، أُم٤م ًمق وضمد ُمٜم٤مومٞم٤ًم يم٠من أطمدث اعم٠مُمقم سمٕمد اًمًـالم 

ُم٤ٌمذة أو ٟمقى اإلىم٤مُم٦م وهق ىم٤مس، أو سمٚمٖم٧م ؾمٗمٞمٜمتف دار إىم٤مُمتـف أو ٟمحـق ذًمـؽ.. مل 

 يٕمد ُمٕمف. 

إذا قمـ٤مد أُم٤م ًمق ؾمٚمؿ اعم٠مُمقم قم٤مُمدًا ُمع قمٚمٛمف سمًجقد اًمًٝمق.. مل يقاومؼ اإلُمـ٤مم 

 ًم٘مٓمٕمف اًم٘مدوة سمًالُمف قمٛمدًا.

 والخالصة: 

أٟمف إن يم٤من ُمقاوم٘م٤ًم وشم٠مظمر ًمٞمًـجد قمــ إُم٤مُمـف ومٕمـ٤مد اإلُمـ٤مم.. مل يت٤مسمٕمـف، إٓ إن 

 يم٤من ُمًٌقىم٤ًم، ومٞمت٤مسمٕمف إن قم٤مد، وًمق يم٤من اعم٠مُمقم واىمٗم٤ًم.. ًمزُمف اًمٕمقدة عمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم،  

                                                 

 .(1/292)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (1)
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وإن ؾمٚمؿ ُمٕمف، وم٢من يم٤من ٟم٤مؾمٞم٤ًم.. ًمزُمف ُمت٤مسمٕمتف ذم اًمٕمقدة قمٜمد قمـدم اعمٜمـ٤مذم ًمٚمًـجقد، 

 وإن ؾمٚمؿ قم٤مُمدًا.. مل يقاوم٘مف ذم اًمٕمقد ًمٚمًجقد. 

 :مسائل 

 يًجد اعم٠مُمقم ًمًٝمق ٟمٗمًف ذم طم٤مًمتلم وهل: ـ1

ؾم٤ًٌٌم ُمـ أؾم٤ٌمب ؾمجقد اًمًٝمق، صمؿ أدظمؾ ـ إن يم٤من اًمِمخص ُمٜمٗمردًا وومٕمؾ     

 ٟمٗمًف ذم اجلامقم٦م.. ؾمـ ًمف أن يًجد ذم هن٤مي٦م صالشمف ًمًٝمق ٟمٗمًف.

ـ ويمذًمؽ إن يم٤من ُمًٌقىم٤ًم وىم٤مم سمٕمد ؾمالم إُم٤مُمف ًمٞمتؿ اًمّمـالة، صمـؿ ومٕمـؾ ؾمـ٤ًٌٌم 

 ُمـ أؾم٤ٌمب اًمًجقد.. ؾمجد ًمًٝمق ٟمٗمًف.

ّٓ إن ـ2  ٓ جيقز آىمتّمـ٤مر قمـغم ؾمـجدة واطمـدة ذم ؾمـجقد اًمًـٝمق اسمتـداء، إ

ؾمجد إومم سمٜمٞم٦م أن يًجد ؾمجدشملم، صمؿ أراد أن يٙمتٗمـل سمقاطمـدة.. ضمـ٤مز ًمـف 

 ذًمؽ، ومٞمجقز ًمف دواُم٤ًم ُم٤م ٓ جيقز اسمتداًء.

ؾمجقد اًمًٝمق يٗمت٘مـر إمم ٟمٞمـ٦م، ومـال شمٙمٗمٞمـف ٟمٞمـ٦م اًمّمـالة، يمـام ىم٤مًمـف اًم٘مـ٤ميض   ـ3

ــرُمكم،  ــٞمخ اًم ــ٤مل اًمِم ــذًمؽ ىم ــل وسم ــ٥م ذم اعمٖمٜم ــٞمخ اخلٓمٞم ــره اًمِم ــلم وذيم طمً

 ىم٤مل: أن ٟمٞم٦م اًمّمالة شمِمٛمٚمف.وظم٤مًمٗمٝمؿ اًمِمٞمخ اسمـ طمجر طمٞم٨م 

 يتّمقر شمٙمرر ؾمجقد اًمًٝمق ذم صالة واطمدة ذم طم٤مٓت وهل:  ـ4

إذا يم٤من ُمًٌقىم٤ًم سمريمٕم٦م أو أيمثر، وؾمجد ًمٚمًٝمق ُمت٤مسمٕمـ٦ًم إلُم٤مُمـف، وم٢مّٟمـف يًــ ًمـف 

 ؾمجقد اًمًٝمق آظمر صالشمف: إذ أن حمؾ اًمًجقد آظمر اًمّمالة.

ؾمجقد قمٚمٞمف.. وم٤ٌمن أٟمف ٓ  ،وُمٜمٝم٤م إذا ؾمجد ًمٚمًٝمق فم٤مٟم٤ًم أن قمٚمٞمف ؾمجقد ؾمٝمق 

 ؾمجد ُمرة أظمرى ًمٚمًجقد اًمذي ؾمجده. 
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 .ٖٚٛ ضٓ٘ ٫ٚ جيب إ٫ ع٢ً اغيأَّٛ إذا ضذد إَاَ٘

ٚػيا حيطٔ ايتٓبٝ٘ عًٝ٘: إٔ بعض ايٓاع ٜٓط٢ ايتػٗد ا٭ٍٚ أٚ ايكٓٛت, 

ٜٚترنسٙ بعد بًٛغ٘ إزي ايسنٔ ايرٟ بعدٙ ؾ٬ جيٛش ي٘ ايعٛ  س٦ٓٝر, بٌ 

ي٘ ضذٛ  ايطٗٛ   ؾإٕ عا  إزي ايتػٗد جيب عًٝ٘ ايبكا٤ ؾُٝا ٖٛ ؾٝ٘ ٜٚطٔ 

 ................................... ا٭ٍٚ أٚ ايكٓٛت بعد تًبط٘ بايسنٔ ايرٟ بعدٙ
 اًمنمح  

وُمٜمٝم٤م إذا سمـ٤من أن ؾمـجقد اًمًـٝمق وىمـع ذم همـػم إظمـػمة، يمـ٠من صـّٚمقا اجلٛمٕمـ٦م 

ووىمع هلؿ ؾمـٝمق، وقمٜمـدُم٤م ؾمـجدوا ًمٚمًـٝمق ظمـرج اًمقىمـ٧م.. ومٚمـزُمٝمؿ إمتـ٤مم اجلٛمٕمـ٦م 

 فمٝمرًا، صمؿ ذم آظمر اًمّمالة يًجدون ًمٚمًٝمق ُمرة أظمرى.

 (.ؽمـي، وٓ جيى إٓ فمعم اظملمقم إذا ؽمجد إمومف( أي: ؾمجقد اًمًٝمق )وهق) 

(، ورو  سـ ايمتـبقف فمؾقف: أن زمعض ايمـوس يـسك ايمترـفد إول، أو ايمؼــقت)

 ومٝمؾ يٕمقد إًمٞمف ًمق شمريمف؟ أوًٓ ذم اًمتِمٝمد ذم اعم٠ًمًم٦م شمٗمّمٞمؾ، وهق:

 يٙمقن إُم٤مُم٤ًم أو ُمٜمٗمردًا، وومٞمف شمٗمّمٞمؾ: ـ شم٤مرة    

 ( يم٠منيتذىمره زمعد زمؾقنمف إلم ايمرىمـ ايمذي زمعدهو)ٟم٤مؾمٞم٤ًم  يؽميمف نإ (1)

سمٚمغ طمدًا دمزئ ومٞمف اًم٘مراءة وشمٙمٌػمة اإلطمرام سم٠من يّمػم إمم اًم٘مٞم٤مم  :اٟمتّم٥م ىم٤مئاًم أي

: ّٕٟمف شمٚمٌس  سم٤مًمٗمرض، (ضمقـئذٍ  ايمعقد همال جيقز يمف) أىمرب ُمٜمف إمم أىمؾ اًمريمقع..

 زمؾ جيى فمؾقف ايمبؼوء همقام هق همقف، ويسـ يمف ) يٕمدل قمـ اًمٗمرض إمم اًمًٜم٦م، ومال

زمعد ( يمام ؾمٞم٠ميت ذم حمٚمف، )إلم ايمترفد إول أو ايمؼـقت يمسفق، همنن فمودا ؽمجقد

ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ضم٤مهاًل.. مل شمٌٓمؾ صالشمف: ّٕٟمف مم٤م خيٗمك  (، ويم٤منسمؾبسف زمويمرىمـ ايمذي زمعده

 إن قم٤مد ٟم٤مؾمٞم٤ًم، وقمٜمد اًمٕمٚمؿ سمحرُم٦م اًمٕمقد إن قمغم اًمٕمقام، ويٚمزُمف اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمتذيمر 

                                                 

 .(1/459)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ  (1)
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 باًت ؾ٬ت٘.  ..عاغيّا عاَدّا
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وإن  ،ضمٚمس ضم٤مهاًل، يم٠من أظمؼمه أطمد سمذًمؽ وهق ذم اًمّمالة ، ويًجد ًمٚمًٝمق

 (.زمطؾً صالسمف( سم٤مًمتحريؿ.. )فمومدًا فموظموً قم٤مد )

مم إذا ىم٤مم ٟم٤مؾمٞم٤ًم وشمذيمر شمرك اًمتِمٝمد ىمٌـؾ أن يٜمتّمـ٥م.. ضمـ٤مز ًمـف اًمٕمـقد إ (2)

اًمتِمٝمد إول، صمؿ إن يم٤من ًمٚم٘مٞم٤مم أىمرب.. ؾمجد ًمٚمًٝمق، وإن يم٤من ًمٚم٘مٕمقد أىمـرب.. 

 مل يًجد ًمٚمًٝمق.

ًمق شمريمف قم٤مُمدًا.. ومال يٕمقد إن يم٤من ًمٚم٘مٞم٤مم أىمرب، وم٢من قم٤مد قم٤مُمدًا قم٤معم٤ًم..   (3)

سمٓمٚم٧م صالشمف ، أُم٤م إن يم٤من ًمٚم٘مٕمقد أىمرب أو إًمٞمٝمام قمغم اًمًقاء أي اًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد.. 

سمٕمْمٝمؿ سمٛمجرد اًمٜمٝمقض ٓ جيـقز ًمـف اًمٕمـقد وًمـق قمـ٤مد سمٓمٚمـ٧م ضم٤مز ًمف اًمٕمقد، وىم٤مل 

 صالشمف. 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

َُم٤م ـــــد  َد اعُمَ٘م ـــــٝمُّ ـْ َٟمِزـــــ اًمت َِم ـــــ  وَُم

 

ــــ٤م ــــ٤مِب طَمُرَُم ــــَد آٟمتَِّم ــــ٤مَد سَمٕم  وقَم

 

 

 

ـــال ـــ٤مٍس وَم ـــِريِؿ أو َٟم ـــُؾ اًمت ح  وضَم٤مِه

 

ـــــــال ّٓ أسْمَٓم ـــــــْقُدُه، وإ ـــــــُؾ قَم ٌْٓمِ  ُي

ـــعُ   ـــتاَمً َيْرضِم ـــ٠مُمقِم طَم ـــغم اعم ـْ قم ـــ  ًمِٙم

 

ـــــــعُ  ٌَ ـــــــ٤مِم َيْت ـــــــقِس ًمإِلُم  إمم اجُلُٚم

ــــَدُب   ــــ٤مٍب ُيٜمْ ــــَؾ اٟمتَِّم ــــٌد ىَمٌ  وقم٤مِئ

 

ـــــــَرُب  ـــــــ٤مِم َأىْم ـــــــُجقُدُه إِذ ًمِْٚمِ٘مَٞم  ؾُم

 

 

 

وإذا ىم٤مم اإلُم٤مم وشمرك اًمتِمٝمد إول ووصؾ إمم حمؾ حيرم قمٚمٞمـف ومٞمـف اًمٕمـقد.. 

ــق قمــ٤مد اإلُمــ٤مم.. مل دمــز  ــ٠مُمقم أن يت٤مسمٕمــف ويــؽمك اًمتِمــٝمد إول، ومٚم وضمــ٥م قمــغم اعم

ّٕٟمف إُّم٤م قم٤مُمدًا ومّمالشمف سم٤مـمٚم٦م ، أو ؾم٤مٍه ومال جيقز ُمقاوم٘متف: سمؾ ي٘مقم اعمـ٠مُمقم ُمقاوم٘متف: 

 إن مل يٙمـ ىمد ىم٤مم ومقرًا أصمٜم٤مء ىمٞم٤مُمف ويٜمتٔمره ىم٤مئاًم محاًل ًمٕمقده قمغم اًمًٝمق أو اجلٝمؾ، 

                                                 

 .(1/286)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (1)
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 .ؾٝعٛ  غيتابعت٘ إَاَ٘ ..ٖرا إٕ نإ إَاَا أٚ َٓؿس ا, أَا اغيأَّٛ
 اًمنمح  

وىمــ٤مل سمٕمْمــٝمؿ حيٛمٚمــف قمــغم طمًـــ اًمٔمـــ ويٜمتٔمــره،  مم ،أو يٗم٤مرىمــف واعمٗم٤مرىمــ٦م أو

سمخالف ُم٤م إذا ىم٤مم اإلُم٤مم إمم اخل٤مُم٦ًم.. ومال يتٌٕمف اعم٠مُمقم قمٜمد شمٞم٘مٜمف أهّن٤م ظم٤مُم٦ًم: سمـؾ 

 يٜمتٔمره ذم اًمتِمٝمد أو يٗم٤مرىمف وآٟمتٔم٤مر هٜم٤م أومم.

وًمق ضمٚمس اإلُم٤مم يتِمٝمد ومِمؽ اعم٠مُمقم أهل صم٤مًمثـ٦م أم راسمٕمـ٦م ؟.. وضمـ٥م ىمٞم٤مُمـف 

ٙمقك يم٤معمٕمــدوم، ويٜمتٔمـره ىمــ٤مئاًم، أو يٗم٤مرىمـف وهــق أومم، يمـام ذم سمنمــى ومـقرًا، إذ اعمِمـ

 اًمٙمريؿ.

 (.. ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:إن ىمون إمومًو أو مـػردًا، أمو اظملمقم هذاو )

 (،إمومفظمتوزمعي  همقعقد، )إن شمريمف قم٤مُمدًا واإلُم٤مم ىمد أشمك سمف.. ؾمـ ًمف اًمٕمقد  ـ 1

 وٓ جي٥م.

 ُمٓمٚم٘م٤ًم .إن شمريمف ٟم٤مؾمٞم٤ًم.. ًمزُمف اًمٕمقد عمت٤مسمٕم٦م إُم٤مُمف   ـ 2

وهذا إن شمذيمر شمرك اًمتِمـٝمد ىمٌـؾ ىمٞمـ٤مم اإلُمـ٤مم، أُمـ٤م سمٕمـد ىمٞم٤مُمـف.. مل يٕمـد إًمٞمـف، 

 .ويٚمزُمف إقم٤مدة ُم٤م ىمرأه ىمٌؾ ىمٞم٤مم إُم٤مُمف، وذم يمال ال٤مًمتلم ٓ يًجد ًمٚمًٝمق

ومذيمره ذم ؾمجقده.. مل يرضمع إًمٞمف ، ومـ٢من قمـ٤مد إًمٞمـف سمٕمـد وأُم٤م اًم٘مٜمقت ومٚمق ٟمًٞمف 

٤مُمدًا قم٤معم٤ًم.. سمٓمٚم٧م صالشمف: ًمتٚمًٌف ووع إقمْم٤مء اًمًٌٕم٦م سمنموـمٝم٤م قمغم إرض قم

سم٤مًمٗمرض واًمٕمدول قمٜمف إمم اًمًٜم٦ّم، أُّمـ٤م إذا مل يْمـع مجٞمـع أقمْمـ٤مء اًمًـجقد طمتـك ًمـق 

ووع اجلٌٝم٦م وم٘مط وًمق ُمع سمٕمض أقمْم٤مء اًمًجقد.. ضمـ٤مز ًمـف اًمٕمـقد: ًمٕمـدم اًمتٚمـٌس 

  ظمالوم٤ًم ٓسمـ اعم٘مري اًم٘م٤مئؾ سمٕمدم ضمقاز اًمٕمقدة ًمق ووع اجلٌٝم٦م. ،سم٤مًمٗمرض

                                                 
 .(295)سمنمى اًمٙمريؿ اٟمٔمر:  (1)

 .(1/187)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (2)
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

ومٚمق شمٕمٛمد شمرك اًم٘مٜمقت واًمقصقل إمم اًمًجقد وسمٚمٖم٦م صمؿ قم٤مد.. سمٓمٚم٧م صالشمف 

 ٟمٔمػم ُم٤م ُمّر ذم اًمتِمٝمد.

وًمق شمذيمر اًم٘مٜمقت ىمٌؾ اًمًجقد أي ىمٌؾ ووع اجلٌٝم٦م وًمق ووع همػمهـ٤م، يمـام 

٤ًٌم.. ٟمدب ًمف اًمٕمقد، ويًجد ًمٚمًٝمق إذا سمٚمغ طمد اًمرايمع ، أُّم٤م إذا مل يٌٚمغ طمد شم٘مدم ىمري

اًمرايمع.. ومال يًـ ًمف ؾمجقد اًمًٝمق ، ويـ٠ميت هٜمـ٤م مجٞمـع ُمـ٤م ُمـّر ُمــ شمٗمّمـٞمؾ ذم شمـرك 

 اًمتِمٝمد إول سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم٠مُمقم واإلُم٤مم واعمٜمٗمرد وم٘مس قمٚمٞمف.

 :فائدة 

٤مر، وًمـق ريمـع قم٤مُمـدًا ىمٌـؾ ًمق ريمع ىمٌؾ إُم٤مُمف ٟم٤مؾمٞم٤ًم.. ختػم سمـلم اًمٕمـقد وآٟمتٔمـ

إُم٤مُمف.. ؾمـ ًمف اًمٕمقد، طمتك ًمق ريمع ذم يمؾ ريمٕم٦م ُمرشملم.. مل شمٌٓمؾ صالشمف ، وسمـذًمؽ 

يٚمٖمز ومٞم٘م٤مل: ًمٜم٤م صالة ومٞمٝم٤م صمامن ريمققم٤مت، ويتّمقر يمذًمؽ ُمْم٤مقمٗم٦م اًمًـجقد، يمـام 

 ذم ومت٤موى اًمِمٞمخ اسمـ طمجر.

 

 
             

  

                                                 

 .(2/211)حتٗم٦م اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (1)
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 مبطالت الصالٗ

 : اسد َٓٗا أزبع١ عػسا٭َٛز اييت تباٌ ايؿ٠٬ بٛدٛ  ٚ

ايجدداْٞ: ٚقددٛع  , ا٭ٍٚ: اسبدددخ, ضددٛا٤ نددإ سدددثا أؾددػس أٚ سدددثا أنددر     

 , .............................................ايٓذاض١ إٕ مل تًل سا٫ َٔ غري ظيٌ
 اًمنمح  

 مبطالت الصالٗ

 زمقصمـقد واضمـد مـفـو( ؾمقاء يم٤مٟم٧م ومرو٤ًم أو ٟمٗماًل )ايمصالة إمقر ايمتل سمبطؾ) 

 (، وهل:أرزمعي فممم

(، وؾمقاء طمّمؾ سم٢مرادهت٤م إول: احلدث، ؽمقاء ىمون ضمدشمو أصغرًا أو أىمػماً )

أو ُمـ همػم إرادهت٤م: ٕن اًمٓمٝم٤مرة ذط ًمٚمّمالة، ومٛمتك أطمدصم٧م اعمّمٚمٞم٦م سمٓمٚم٧م 

صالهت٤م، وًمزُمٝم٤م اخلروج ُمٜمٝم٤م طم٤مًٓ، وإن يم٤مٟم٧م وم٤مىمدة ًمٚمٓمٝمقريـ: ًمٚمخؼم 

اَلةِ إَِذا هَمَسو َأضَمُدىُمْؿ دِم ايماًمّمحٞمح: )) لْ  ..صَّ ْف هَمْؾَقَتَقضَّ اَلةَ  ،هَمْؾَقـٌَْمِ (( َويْمُقِعْد ايمصَّ

أظمرضمف أسمق داود، وحيرم قمٚمٞمٝم٤م آؾمتٛمرار ومٞمٝم٤م سمٕمد الدث وًمق سمًٜم٦م، يمام شم٘مدم ذم 

اًمًالم أهن٤م ًمق ؾمٚمٛم٧م اًمتًٚمٞمٛم٦م إومم وم٠مطمدصم٧م.. طمرُم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمتًٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

ٕن اًمتٚمٌس سمٕم٤ٌمدة وم٤مؾمدة طمرام.

( اًمٖمػم ُمٕمٗمق قمٜمٝمـ٤م ذم اًمثـقب واًمٌـدن وومقع ايمـجوؽميـ اعمٌٓمالت: )( ُمايمثوين)

 (، وذم ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ:إن ل سمؾَؼ ضموًٓ مـ نمغم محؾواعمٙم٤من )

 إن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م رـم٦ٌم، ومٜمٜمٔمر:

إن وىمٕم٧م قمغم اًمٌدن، أو قمغم صمقب ُمٚمٌقس ٓ يٛمٙمــ ٟمزقمـف سمنـقمف.. سمٓمٚمـ٧م 

٤م ُمٌـ٤مذة وم٢مهنـ٤م ىمـد اًمّمالة ُمٌـ٤مذة سمٛمجـرد وىمـقع اًمٜمج٤مؾمـ٦م: ٕهنـ٤م طمتـك ًمـق أًم٘متٝمـ

 اًمتّم٘م٧م سم٤مًمثقب أو اًمٌدن.
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 اًمنمح  

إن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م اًمرـم٦ٌم ذم صمقب يٛمٙمـ ٟمزقمـف ُمٌـ٤مذة يمثـقب ُمٕمٚمـؼ قمٚمٞمٝمـ٤م 

 صح٧م صالهت٤م، وإٓ.. سمٓمٚم٧م.يمرداء اًمرضم٤مل، وم٢من أًم٘متف ُم٤ٌمذة ُمـ همػم محؾ.. 

إن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م ي٤مسمًف وم٠مًم٘متٝم٤م ُم٤ٌمذة ُمـ همػم محؾ.. صح٧م صالهت٤م، ومـ٢من 

شم٠مظمرت ومل شمٚم٘مٝم٤م.. سمٓمٚم٧م صالهت٤م، وُمثٚمف ًمق أًم٘متٝم٤م ُم٤ٌمذة ًمٙمـ سمحٛمؾ، وم٤مًمّمـالة 

 سم٤مـمٚم٦م طمٞمٜمئٍذ: ٕهن٤م طم٤مُمٚم٦م ًمٚمٜمج٤مؾم٦م.

 دىمٞم٘م٦م ُمٝمٛم٦م، وىمد شمٚم٘مٝم٤م ُم٤ٌمذة سمٜمٗمْمٝم٤م ُمـ ومقق صمقهب٤م، وهٜم٤م جي٥م أن شمتٜمٌف إمم

وهل أن اًمٜمج٤مؾم٦م إذا يم٤مٟم٧م ذم صمقهب٤م اعمحٛمـقل يمٙمٛمٝمـ٤م وٟمٗمْمـتٝم٤م.. سمٓمٚمـ٧م صـالهت٤م 

ٕن يمٛمٝم٤م حمٛمقل وسمٜمٗمْمـٝم٤م شمٙمـقن طم٤مُمٚمـ٦م ًمٚمٜمج٤مؾمـ٦م، سمـؾ يٜمٌٖمـل ذم هـذه ال٤مًمـ٦م أن 

شمٚم٘مٝم٤م ُمـ همػم ٟمٗمض، ومال حتٛمؾ ضمزء اًمثقب اًمذي وىمٕم٧م ذم اًمٜمج٤مؾم٦م ًمتٜمٗمْمف، وم٢مهن٤م 

 شمٙمقن طم٤مُمٚم٦م ًمٚمٜمج٤مؾم٦م.

 :تنبيه 

وهٜم٤م ي٠ميت إؿمٙم٤مٓن: إول: أن ُمـ اًمقاوح إًم٘م٤مء اًمٜمج٤مؾم٦م طم٤مًٓ قمــ اًمثـقب 

 واًمٌدن، أُم٤م اعمٙم٤من.. ومٙمٞمػ يتّمقر ذًمؽ؟.

واًمث٤مين: ًمق يم٤من اعمّمكم ذم ُمًجد ووىمٕم٧م اًمٜمج٤مؾمـ٦م اًمرـمٌـ٦م قمـغم صمقسمـف، ومٝمـؾ 

جيقز ًمف إًم٘م٤مؤه ذم اعمًجد وهق ُمتٜمجس؟ وم٤مجلقاب قمـغم اًمًـ١ماًملم ُمـ٤م ىم٤مًمـف  اًمِمـٞمخ 

الــقار اعمدٟمٞمــ٦م(( طمٞمــ٨م ىمــ٤مل: ))إٟمــام يتّمــقر هــذا يمــام ٓ خيٗمــك ذم اًمٙمــردي ذم ))

اًمثقب واًمٌدن. ٟمٕمـؿ: يٛمٙمــ شمٜمحٞمـ٦م ٟمٗمًـف قمٜمـف، ىمـ٤مل اًمزيـ٤مدي: حمـؾ إًم٘مـ٤مء اًمثـقب 

 سمٜمج٤مؾم٦م رـم٦ٌم: إذا يم٤من ذم همػم اعمًجد، أُم٤م ومٞمف.. ومال جيقز إًم٘م٤مؤه: عم٤م يٚمزم قمغم ذًمؽ 

                                                 

 (.253اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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 .ايجايح: اْهػاف ايعٛز٠ إٕ مل تطرت سا٫ّ
 حاًمنم  

ُمـــ شمــٜمجس اعمًــجد، إٓ إذا وــ٤مق اًمقىمــ٧م.. ومٞمٜمٌٖمــل إًم٘مــ٤مؤه ومٞمــف،: ٕضمــؾ طمرُمــ٦م 

 اًمقىم٧م، وىم٤مل الٚمٌل: وإن ًمزم ُمٜمف شمٜمّجس اعمًجد(( اهـ.

صمؿ ىم٤مل اًمٙمردي يمذًمؽ: يٛمٙمـ أن يٜمحـل ٟمٗمـس اًمـٜمجس قمــ اعمٙمـ٤من إن يمـ٤من 

ٌٓمـؾ ي٤مسم٤ًًم سمخالف ُم٤م ًمق يم٤من اًمٜمجس رـم٤ًٌم: وم٢مٟمف ًمـق ٟمحـ٤مه سم٘مـل حمٚمـف ُمتٜمجًـ٤ًم.. ومت

 صالشمف طمٞمٜمئٍذ.

 :فائدة 

ىمــ٤مل ذم سمٖمٞمــ٦م اعمًؽمؿمــديـ: ))ًمــق ًمًــٕم٧م اعمّمــكم طمٞمــ٦م.. سمٓمٚمــ٧م صــالشمف، أو 

قم٘مرب.. ومال، ىم٤مًمف اسمـ طمجر، واًمرُمكم، وأسمق خمرُم٦م، واًمٗمـرق سمٞمـٜمٝمام: أن ؾمـؿ الٞمـ٦م 

يٌ٘مك فم٤مهرًا ًمٙمقهن٤م شمٚمحس سمٚم٤ًمهن٤م، واًمًؿ ٟمجس، سمخالف اًمٕم٘مرب.. وم٢مٟمف يٖمـٞمص 

ًمٙمـ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أمحـد سمــ قمٛمـر اًمِمـ٤مـمري ذم طم٤مؿمـٞمتف قمـغم  إسمرشمف ذم اًمٚمحؿ(( اهـ:

)سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ( ُمًـتدريم٤ًم: ))ىمقًمـف: )شمٚمحـس سمٚمًـ٤مهن٤م(: اًمـذي طم٘م٘مـف آـمٌـ٤مء 

أن: أ، الٞمـ٦م قمٜمــد ًمًــٕمٝم٤م شمٖمـٞمص ؾمــٜمٝم٤م ذم اًمٚمحــؿ، ومٞمٜمـزل ُمٜمــف اًمًــؿ يمــ٤مًمٕم٘مرب، 

 وقمٚمٞمف ومال ومرق ذم قمدم سمٓمالن اًمّمالة سمٚمًٕمٝم٤م(( اهـ.

( يمـ٠من يمِمـٗمتٝم٤م اًمـريح أو هبٞمٛمـ٦م، اكؽرـوف ايمعـقرةٌٓمالت: )( ُمـ اعمـايمثويمٌ)

إن ل سمسـؼم ويمذا آدُمل قمغم ُم٤م ىم٤مًمف الٚمٌل، وم٢من ؾمؽمت طم٤مًٓ.. مل شمٌٓمؾ اًمّمـالة، و)

 (.. سمٓمٚم٧م اًمّمالة، وم٤مًمّمالة شمٌٓمؾ سمٙمؾ ُمٜم٤مف قمرض هل٤م سمال شم٘مّمػم، وشمٕمذر ضموًٓ 

                                                 
 (.1/181القار اعمدٟمٞم٦م ) (1)

 (.3/165(، وطم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز )1/181اٟمٔمر: القار اعمدٟمٞم٦م ) (2)

 (.2/143)سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ(، وطم٤مؿمٞمتٝم٤م ) (3)
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 .......................... ايسابل: ايٓال حبسؾري أٚ سسف َؿِٗ, أٚ سسف ػيدٚ 
 اًمنمح  

 أُم٤م ُمع اًم٘مّمد أو اًمت٘مّمػم.. ومتٌٓمؾ وإن ؾمؽمت طم٤مًٓ. دومٕمف طم٤مًٓ،

 ،ُمتـقاًمٞملم (ايمـطؼ زمحرهمكم( ُمـ اعمٌٓمالت: اًمٙمالم اًمٙمثػم قمٛمدًا ُمثؾ )ايمرازمع)

وإن  ،وِع ُمـ اًمـققمل ،ٟمحق: ِق ُمـ اًمقىم٤مي٦م (مػفؿ) واطمد( أو ضمرف، )وإن مل يٗمٝمام

ّٓ إن ىمّمـد ..ُم٤م الرف اًمٖمػم ُمٗمٝمـؿأ ،سمحذومٝم٤م سم٤مًمًٙم٧م تأظمٓم٠م  توم٢مٟمـف ٓ ييـ إ

 ،ّٕن اًمنمـوع ذم اعمٌٓمـؾ ُمٌٓمـؾ :سمـف اًمٜمٓمـؼ سمحـروملم تيمـ٠من ىمّمـد ،سمف ومٕمؾ اعمٌٓمؾ

 اخلـ٤مرج اًمّمقت اًمٖمػم ُمِمتٛمؾ قمغم ذًمؽ ..وظمرج سم٤مًمٜمٓمؼ سمحروملم أو طمرف ُمٗمٝمؿ

 ومال يٌٓمؾ، يمام ذم اًمتحٗم٦م واعمٖمٜمل.  ،ُمـ أٟمػ أو ومؿ

ٕٟمـف طمـرف  ، ومتٌٓمـؾ اًمّمـالة سمـف يمـذًمؽ :(رـدود(واطمد )ضمرف( ٟمٓمؼ )وأ)

 .أو طمرف وي٤مء ،أو طمرف و واو ،وأًمػ

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ــــفُ  .................................... ــــ٤مً  قَمٛمــــَداً  وشَمْريُم ــــ يَمالَُم ٌَ  نَمْ ـًمٚم

 

 

 

ــــ٤م أو طمــــروَملْمِ  ــــد   طَمروم ــــقشَمَٙم٤م سمَِٛم  َص

 

ـــاَمً  أو  سُمَٙمـــ٤م أو سمِِْمـــْحٍؽ  وًمـــق ُُمٗمِٝم

 

 

 

وٓ ييـ  ،ًمٜمذرت ذًمـؽ ٤م:سمٓمٚم٧م صالهت ..وملم وم٘مطسم٤مًمٜمٓمؼ سمحر ٧موًمق أيمره

ذم  ٤ميم٘مقهلـ ،سم٤مًمٕمرسمٞم٦م سم٘مرسم٦م شمقىمٗم٧م قمغم ًمٗمظ ومل يٙمـ هب٤م ظمٓمـ٤مب وٓ شمٕمٚمٞمـؼ ٤مشمٚمٗمٔمٝم

ذم اًمٜمـذر: هلل قمـكم أن أومٕمـؾ يمـذا ، أو  ٤ماًمٕمتؼ: قمٌدي طمر ، أو أقمت٘م٧م قمٌدي ، وىمقهل

  يمر.أوصٞم٧م سمٙمذا ًمٗمـالن ، وهـل ُمٜم٤مضمـ٤مة هلل شمٕمـ٤ممم وهـل يم٤مًمـذ :ذم اًمقصٞم٦م ٤مىمقهل

 أُم٤م ًمق  ،وٓ شمٌٓمؾ ذم اًمٜمذر ،شمٌٓمؾ اًمّمالة ذم همػم اًمٜمذر مم٤م ذيمر :اًمرُمكم اًمِمٞمخ وىم٤مل

                                                 
 (.252ٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ )اٟم (1)

 .(2/151)حتٗم٦م اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (2)
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

واًمـدقم٤مء  وٓ شمٌٓمؾ اًمّمالة سم٤مًمذيمر، ّٕٟمف ظمٓم٤مب ٤م:سمٓمٚم٧م صالهت ..أقمت٘متؽ ٧م:ىم٤مًم

اًمــدقم٤مء واًمــذيمر سم٤مًمٕمجٛمٞمــ٦م ُمــع  :هبــام أي ٧مًمٙمـــ ًمــق أشمــ :اجلــ٤مئزيـ وًمــق سمٛمًــتحٞمؾ

ــ٦م ٤مإطمًــ٤مهن ــ٤مظ ٓ شمٕمــرف ،اًمٕمرسمٞم ــذيمر سم٠مًمٗم ــ٤م حمــرُملم يم٤مًم ــع  ٧مأو دقمــ ،أو يم٤مٟم جلٛمٞم

 ،الٛمـد هلل :، وًمـق ىمـ٤مل اًمٕمـ٤مـمس ٤مسمٓمٚمـ٧م صـالهت ..اعمًٚمٛملم سمٖمٗمران مجٞمع ذٟمـقهبؿ

وُمثٚمــف اًمــرد قمــغم   ،يرمحــؽ اهلل :فسمخــال ،مل ييــ ..يرمحــف اهلل ٦م:اعمّمــٚمٞم ٧موم٘م٤مًمــ

 اعمًٚمِّؿ ذم اًمتٗمّمٞمؾ، ٓ يي: قمٚمٞمف اًمًالم، ويي: قمٚمٞمؽ اًمًالم: ٕٟمف ظمٓم٤مب.

 ٤مإن مل يٖمٚمـ٥م قمٚمٞمٝمـ ٤مسمٓمٚمـ٧م صـالهت ..وًمق طمّمؾ اًمٜمٓمـؼ سمحـروملم سمـ٤مًمتٜمحٜمح 

 :ّٕن اًمٜمٓمؼ سمحروملم ُمع اًمتٜمحٜمح ٓ يي سمنمـملم ومه٤م :ويم٤من ىمٚمٞماًل قمروم٤مً 

 .حاًمتٜمحٜم ٤مأن يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم .1

 .أن يٙمقن ىمٚمٞماًل قمروم٤ًم   .2

ّٓ إذا اسمتٚمٞمـ ،مل يٕمـػ قمٜمـف ..ؾومل ي٘مِ  ٤مأُم٤م ًمق همٚم٥م قمٚمٞمٝم سمٜمحـق ؾمـٕم٤مل دائـؿ  ٧مإ

ًمٕمـذر يمتٕمـذر  ٧موًمق شمٜمحٜمحـ  ،سمحٞم٨م مل خيُؾ  زُمـ يًع اًمّمالة سمال ؾمٕم٤مل ُمٌٓمؾ

إًمٞمٝم٤م إلقمالم اعمّمٚملم سم٤مٕومٕم٤مل ومل  ٧مأو شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل إذا اطمت٤مضم ،ىمراءة واضم٦ٌم

 ٧مٓ إن اطمت٤مضمــ ،مل ييــ ..طمرومــ٤من ٤مُمــثاًل ومّمــدر ُمٜمٝمــ ٤مٜمٝمؿ يراهــيٙمـــ أطمــٌد ُمــ

سمـٜمٔمؿ اًم٘مـرآن سم٘مّمـد  ٧موًمـق ٟمٓم٘مـ ،ًمٚمتٜمحٜمح ًمٚمٜمٓمؼ سمًٜم٦م ٓ يتقىمـػ قمٚمٞمٝمـ٤م واضمـ٥م

 أظمذ   ذم  ٤ماؾمت٠مذهن  عمـ  [١٢يريى: ] چٻ          ٻ      ٱچ يم٘مقل اهلل: اًمتٗمٝمٞمؿ 

                                                 
 .(1/272)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (1)

 .(2/154)حتٗم٦م اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (2)

 (.2/155)حتٗم٦م اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (3)
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

أو مل  ،اًمتٗمٝمٞمؿ وطمـده توإن ىمّمد ٤م،مل شمٌٓمؾ صالهت ..ُمٕمف ىمراءة توم٠من ىمّمد ،رء

 ىم٤مل ذم اًمزسمد: ، يمام ذم اعمٜمٝم٤مج،٤مسمٓمٚم٧م صالهتئ٤ًم ُمع وضمقد ىمريٜم٦م ص٤مروم٦م.. ٘مّمد ؿمٞمشم

دا ــــــــر  ــــــــراءٍة دم ــــــــٍر أو ىم  أو ذيْم

 

ـــــؿِ  ـــــقِ  مل أو ًمٚمَٗمْٝم ـــــٞمئ٤مً  َيٜمْ ـــــَداأَ  ؿم  سَم

 

 

 

ؿِ  طمُّ ــــ٤مًمؽم  ــــ٤مـمَِس سم ــــ٥َم اًمَٕم  أو ظَم٤مـَم

 

ـــــــغم اعمًـــــــٚمِّؿِ   أو رد  شمًـــــــٚمٞماًم قم

ــــــٕم٤ملٍ  ٓ  ًُ ــــــٜمٍُح  أو سمِ ــــــ٥ْم  شَمٜمَْح  هَمَٚم

  

 

ــ٥ْم  ــرًا وضم ــْؼ ذيم ـِ مل ُيٓمِ ــ  أو ُدون َدْي

 :واظمت٤مر مجع أهنـ٤م ٓ شمٌٓمـؾ ُمـع اإلـمـالق، يمـام ذم سمنمـى اًمٙمـريؿ طمٞمـ٨م ىمـ٤مل 

 :اهـ. وىم٤مل ذم سمنمى اًمٙمـريؿ أيْمـ٤مً  (()ويمذا ـ أي ٓ شمٌٓمؾ ـ ُمع اإلـمالق قمٜمد مجعٌ )

ٕٟمف ظمٗمل ـ أي ىمـراءة أيـ٦م سم٘مّمـد اًمتٗمٝمـٞمؿ ـ ،  :صالة اجل٤مهؾ شمٌٓمؾ )وقمغم يمٍؾ ٓ)

ــلم  ــ٦م أدُمٞم ــ٤م ٓ يّمــٚمح عمٙم٤معم ــؾ ُم ــ٤مل اًمًــٌٙمل وإذرقمــل ، وهمػممهــ٤م أن يم ــؾ ىم سم

يم٤مًمتًٌٞمح واًمتٝمٚمٞمؾ ، ويمام ٓ حيتٛمؾ همػم اًم٘مرآن ، يم٤مإلظمالص ٓ شمٌٓمؾ سمف قمـغم يمـؾ 

 اهـ.  (٤مدير ـ أي ىمّمد اًمتٗمٝمٞمؿ أو همػمه مم٤م ُمر ذيمره ذم اًمتٗمّمٞمؾ اًم٤ًمسمؼ ـ(اًمت٘م

وظمٓم٤مب أدُمل ذم اًمّمالة ُمٌٓمؾ إٓ ظمٓمـ٤مب اًمٜمٌـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ، 

وم٢من اعمّمكم خي٤مـمٌف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصـحٌف وؾمـٚمؿ ذم اًمتِمـٝمد سم٘مقًمـف: )اًمًـالم 

 اًمّمـالة سمٓمـالن ُمـ ((إؾمٜمك)) ذم اؾمتثٜمكقمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف(، و

، أي: ٓ يٌٓمـؾ واًمِمـٞمٓم٤من ،واعمٞمـ٧م ،يٕم٘مـؾ ٓ ُم٤م ظمٓم٤مب :اًمٜمٌل همػم آدُمل سمخٓم٤مب

 ظمٓم٤مهبؿ.

 :مسألٌة  

 مل شمٌٓمؾ اًمّمالة. ..ىمٌؾ أهّي٤م اًمٜمٌل، يمام يٗمٕمؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمقام ءً ي٤م تًمق زاد   

                                                 

 .(36)اٟمٔمر: إصمٛمد اًمٕمٞمٜملم  (1)
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 .أَا ايٓاض١ٝ ؾٝػتؿس هلا إزي أزبل نًُات عسؾ١ٝ
 اًمنمح  

 ٌة:فائد      

 :ىمٞمـؾ ،صمؿ طمـرم ،ذم اًمّمالة اً يم٤من اًمٙمالم ضم٤مئز :))شمٜمٌٞمفٌ  ((:اًمتحٗم٦م))ىم٤مل ذم    

وسمٞمٜم٧م ُم٤م ذم ذًمـؽ ُمــ اإلـمـراب ُمـع اًمـراضمح ُمٜمـف ذم ذح  ،سم٤معمديٜم٦م :وىمٞمؾ ،سمٛمٙم٦م

اعمِمٙم٤مة، وممـ اقمتٛمد أٟمف سمٛمٙم٦م اإلُم٤مم اًمًٌٙمل وم٘م٤مل: أمجع أهؾ اًمًػم واعمٖم٤مزي أٟمـف 

ُمـ الٌِمـ٦م:، يمـام ذم صـحٞمح ُمًـٚمؿ وهمـػمه. اهــ.  يم٤من سمٛمٙم٦م طملم ىمدم اسمـ ُمًٕمقد

واًمذي  ،سمٙمؾ ُمٜمٝمام ذم اًمٌخ٤مري وهمػمه ومٞمتٕملّم اجلٛمع ٍمحـوًمؽ أن شم٘مقل صح ُم٤م يُ 

ّٓ ل٤مضمـ٦م وذم اعمديٜمـ٦م طُمـرِّ م ُمـرشملم ومٗمـل ُمٙمـ٦م طُمـرِّ يتجف ومٞمف أٟمف طُمـ م ُمٓمٚم٘مـ٤ًم وذم رِّ م إ

 سمٕمض ـمرق اًمٌخ٤مري ُم٤م يِمػم إمم ذًمؽ (( اهـ. 

أهنـ٤م ٓ شمٌٓمـؾ  :ضم٤مسمتـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ ؟ اجلـقابوهؾ شمٌٓمؾ اًمّمالة سم٢م

قمٞمًـك سمــ ؾمٞمدٟم٤م سمٕمْمٝمؿ ألؼ سمف و ،اًمّمالة سم٢مضم٤مسمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف

ٌٕمض ضمٕمؾ ذًمؽ ظمّمقصـٞم٦م ًمٚمٜمٌـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف اًمو ،ٟمزلا  ُمريؿ قمٚمٞمف اًمًالم إذ

 وؾمٚمؿ.

( ومٞمٕمٗمك ُمٜمٝمـ٤م ؽمقيأمو ايمـو( يمام أؾمٚمٗمٜم٤م، )مع ايمعؿدوهذا اًمذي ذيمره إٟمام يٌٓمؾ )

همقغتػـر ) قمـ اًم٘مٚمٞمؾ دون اًمٙمثػم، وىمد اظمتٚمٗمقا ذم ُم٘مدار اًم٘مٚمٞمـؾ اًمـذي يٕمٗمـك قمٜمـف،

وُمـ٤م زاد قمـغم أرسمـع يمٚمـامت ٓ  (،فمرهمقـي أرزمع ىمؾامت) إمم اسمـ طمجراًمِمٞمخ  ( قمٜمدهلو

وُم٤م زاد قمٚمٞمٝم٤م ٓ  ،ؾم٧م يمٚمامت: سم٤مقمِمـاًمِمٞمخ و ، اًم٘مٚمٞمقيباًمِمٞمخ  وىم٤مل، يٕمٗمك قمٜمف

أظمذوا ذًمؽ ُمـ طمدي٨م ذي اًمٞمديـ ، ويمذا ًمـق  ، وىمدىمٚمٞمالً  أي ٓ يًٛمك ،يٕمٗمك قمٜمف

 ذم اًم٘مٚمٞمؾ دون   يمذًمؽ  ٕمذرتوم  ..اًمّمالة  ذم  ٤مأهن  ٧مٟمًٞم  أو  سم٤مًمٙمالم  ٤مًم٤ًمهن  ؾمٌؼ

                                                 

 .(81)هن٤مي٦م اًمزيـ اٟمٔمر:  (1)
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, اشبددداَظ: ؾعدددٌ غددد٤ٞ َدددٔ َدددبا٬ت ايؿدددّٛ   نا٭ندددٌ ٚايػدددسب ٚعبُٖٛدددا   

 .ضٗٛا ايطابل: ث٬خ سسنات َتٛايٝات ٚيٛ, ايطا ع :ا٭نٌ ايهجري ْاضّٝا
 اًمنمح  

حتـريؿ اًمٙمـالم  ٧مذم اًمّمالة وًمٙمـ ٟمًٞم ٤مأهن٦م همػم ٟم٤مؾمٞم ٧مًمق يم٤مٟمُم٤م اًمٙمثػم ، سمخالف 

 ،ًمتحـريؿ اًمٙمـالم ومٞمٝمـ٤م ةًمٚمّمـالة ذايمـر ةذايمـر ٧مويمـذا ًمـق يم٤مٟمـ ،وم٢مهنـ٤م شمٌٓمـؾ ..ومٞمٝم٤م

 ٧مقمرومـ وُمثٚمٝمـ٤م ًمـق، وم٢مهنـ٤م شمٌٓمـؾ ..سمف ُمـ اًمٙمـالم ومٞمٝمـ٤م ٧مٝمؾ حتريؿ ُم٤م أشمدم ٤موًمٙمٜمٝم

اعمحـرم ُمـع   ٤مًمٗمٕمٚمٝمـ ٧م:ف أٟمـف ُمٌٓمـؾ هلـ٤م ومتٙمٚمٛمـٕمـرشماًمٙمالم ذم اًمّمـالة ومل  ٦مطمرُم

 سمحرُمتف. ٤مُمٕمرومتٝم

 :مسألة 

 .٦مومٞمٝم٤م ممٙمٜم ٧مٓ شمٌٓمؾ اًمّمالة سم٤مًمًٙمقت اًمٓمقيؾ سمال قمذر وإن ٟم٤مُم 

( أشمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل همعؾ رء مـ مبطالت ايمصقم( ُمـ اعمٌٓمالت: )اخلومس)

 (.وكحقَهو( اًم٘مٚمٞمؾ ُمع اًمٕمٛمد، )ىموٕىمؾ وايمممبشمٕم٤ممم ذم ومّمٚمف، )

ىمٚمـٞماًل  سمخـالف ًمـق أيمٚمـ٧م (إىمـؾ ايمؽثـغم كوؽمـقوً ( ُمـ اعمـٌٓمالت: )ودسايمس)

، أُم٤م ًمق شمذيمرت أهن٤م ذم اًمّمالة وٟمًٞم٧م طمرُم٦م ذم اًمّمالة ٓ طمرُم٦م إيمؾ ٤مأهن ٦مٟم٤مؾمٞم

ٓ شمٌٓمــؾ سمــف إيمــؾ ذم اًمّمــالة وم٠ميمٚمــ٧م.. سمٓمٚمــ٧م صــالهت٤م، وإيمــؾ اًم٘مٚمٞمــؾ ٟم٤مؾمــٞم٤ًم 

 طمٞمٜمئٍذ. ٤مومتٌٓمؾ صالهت ت،صمالث ُمْمٖم٤مت ُمتقاًمٞم٤م ٧ماًمّمالة إٓ إن ُمْمٖم

 أُم٤م إيمؾ ُمع اًمٕمٛمد ومٞمٌٓمؾ وًمق يم٤من ىمٚمٞماًل يمام شم٘مدم ىمري٤ًٌم ذم اعمٌٓمؾ اخل٤مُمس. 

شمـالث ضمرىمـوت ( ُمـ اعمٌٓمالت: اًمٗمٕمـؾ اًمٙمثـػم يمـثالث ظمٓمـقات و)ايمسوزمع)

ن ٟم٘مٚمــ٧م ٢مٟم٘مــؾ اًم٘مــدم إمم أي ضمٝمــ٦م يم٤مٟمــ٧م ، ومــ :واخلٓمــقة(، متقايمقــوت ويمــق ؽمــفقاً 

 ،٤م قمٜمٝمـ٤مهتـٝم٤م قمٚمٞمٝمـ٤م أم أظمرتُمهبـ٤م إومم أم ىمـد تإظمرى قمـّدت صم٤مٟمٞمـ٦م ؾمـقاء ؾمـ٤مو

 ذًمؽ   ي١ميد مم٤م )و) :ذم اًمتحٗم٦م  ُمرشملم ُمٓمٚم٘م٤ًم ، ىم٤مل  يٕمد  وقمقده٤م  ضمؾاًمرِ  وذه٤مب 
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 ( خمتٚمٗمتـلم ويمـذا اًمـرضمالن(ضمٕمٚمٝمؿ طمريمـ٦م اًمٞمـديـ قمـغم اًمتٕم٤مىمـ٥م أو اعمٕمّٞمـ٦م ُمـرشملم

)وم٤مئدة: هؾ اخلٓمقة ٟم٘مؾ رضمـؾ واطمـدة وم٘مـط طمتـك يٙمـقن )و ىم٤مل ذم اعمٖمٜمل:  اهـ.

ٟم٘مــؾ إظمــرى إمم حم٤مذاهتــ٤م ظمٓمــقة أظمــرى أو ٟم٘مــؾ إظمــرى إمم حم٤مذاهتــ٤م داظمــؾ ذم 

 ُمًٛمك اخلٓمقة ؟ 

ىم٤مل اسمـ أيب ذيػ ذم ذح اإلرؿم٤مد يمـؾ ُمـٜمٝمام حمتٛمـؾ واًمثـ٤مين حمتٛمـؾ. ـ أي 

رى إمم حم٤مذاهت٤م داظمؾ ذم ُمًٛمك اخلٓمقة ـ أُم٤م ٟم٘مؾ يمـؾ ُمــ اًمـرضمٚملم قمـغم ٟم٘مؾ إظم

اهـ. واعمتجف ُم٤م ىم٤مًمف ذم ذًمؽ ؿمـٞمخل ـ أي  اًمتٕم٤مىم٥م إمم اًمت٘مدم ومخٓمقشم٤من ومال إؿمٙم٤مل

ّٕن اخلٓمـقة  :اإلُم٤مم أمحد اًمرُمكم ـ وهق ٟم٘مـؾ اًمرضمـؾ إظمـرى ظمٓمـقة صم٤مٟمٞمـ٦م ُمٓمٚم٘مـ٤مً 

 ، وىم٤مل ذم اإلقم٤مٟمـ٦م:سملم اًم٘مدُملم (( اهـ وأُم٤م سم٤مًمْمؿ وم٤مؾمؿ عم٤م ،سمٗمتح اخل٤مء اعمرة إومم

ــف  ــرُمكم واسمٜم ــٝم٤مب اًم ــ٦م واًمِم ـــ طمجــر ذم اًمتحٗم ــده اسم ــذي اقمتٛم ))وال٤مصــؾ أن اًم

واخلٓمٞم٥م وهمػمهؿ أن ٟم٘مـؾ اًمرضمـؾ إظمـرى ظمٓمـقة صم٤مٟمٞمـ٦م ؾمـقاء ٟم٘مٚمـ٧م إمم حمـ٤مذاة 

 ((اإلرؿمـ٤مد))اسمــ طمجـر ذم ذطمـل  أو أىمرب، واًمذي اقمتٛمده ٤مإومم أو أسمٕمد ُمٜمٝم

ٟم٘مــؾ اًمرضمــؾ إظمــرى إمم حمــ٤مذاة إومم ُمــع اًمتــقازم ًمــٞمس  أن ((سم٤مومْمــؾ))وذح 

 أو ظمٓمقة صم٤مٟمٞم٦م سمؾ هق ُمع اًمٜم٘مؾ إول ظمٓمقة واطمدة وإن مل يٙمـ إمم حمـ٤مذاة إومم،

  يم٤من وًمٙمـ ًمٞمس قمغم اًمتقازم ومخٓمقة صم٤مٟمٞم٦م((اهـ.

دون أن شمٜمٗمّمـؾ الريمـ٦م  :سمخالف ذه٤مب اًمٞمديـ وقمقدهـ٤م قمـغم آشمّمـ٤مل أي

 ُمرة   يٕمد  آشمّم٤مل قمغم  قمقده٤م  ن ٢موم ،سم٤مًمًٙمقن ٗمّمٚم٧م اٟم وًمق  ،رء  سمٛمالُم٦ًم

                                                 

 .(2/166)حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 .(1/216)، وإقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم (1/275) ُمٖمٜمل اعمحت٤مجاٟمٔمر:  (2)
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ــق ذم همــػم ُمقوــٕمٝم٤م :ويمــذا رومٕمٝمــ٤م أي، واطمــدة ــؿ ووــٕمٝم٤م وًم ــد صم ــرة  ..اًمٞم يٕمــد ُم

وم٢مٟمف  ..وأُم٤م رومع اًمرضمؾ ل.. ومٞمٕمد طمريمت٤من،أُم٤م ذه٤مهب٤م وقمقده٤م ُمع آٟمٗمّم٤مواطمدة ،

يٕمد ُمرة صم٤مٟمٞم٦م إن ووٕمٝم٤م ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م ، أُم٤م ًمق ووـٕمٝم٤م ذم  ..وووٕمٝم٤م ،يٕمد ُمرة

أن اًمرضمـؾ قم٤مدهتـ٤م  :واًمٗمرق سملم اًمٞمـد واًمرضمـؾ ،وم٢مهن٤م شمٕمد طمريم٦م واطمدة ..ُمقوٕمٝم٤م

 وم٢من قم٤مدهت٤م الريم٦م. ..سمخالف اًمٞمد ،اًمًٙمقن

 :فائدة 

اًمٕمــرف ، ومــام يٕمــده اًمٜمــ٤مس يمثــػمًا ييــ ُمثــؾ صمــالث وــ٤مسمط اًمٙمثــرة ذم اًمٗمٕمــؾ 

 ظمٓمقات وإن يم٤مٟم٧م سم٘مدر ظمٓمقة واطمدة. 

وٓ ومـرق سمـلم قمٛمـده وؾمـٝمقه،  ،وم٤مًمٗمٕمؾ اًمٙمثػم اعمتقازم ذم اًمّمالة يي ُمٓمٚم٘م٤مً 

سمـ٤مٍت  ،وؾمقاء يم٤من اًمٗمٕمؾ ُمـ ضمٜمس واطمد يمثالث ظمٓمقات ،يمام شم٘مدم أو صمالث َضَ

 سم٦م وظمٚمع ٟمٕمؾ.أو يم٤من ُمـ أضمٜم٤مس ُمتٗمرىم٦م يمخٓمقة وض ،ُمتقاًمٞم٤مٍت 

 ٤مسمٓمٚمـ٧م صـالهت ..ذم واطمـدة ٧مصمـالث طمريمـ٤مت ُمٌٓمٚمـ٦م وذقمـ توًمق ىمّمد

 ّٕن اًمنموع ذم اعمٌٓمؾ ُمٌٓمؾ. :ُم٤ٌمذة

 :فائدة أخرى  

ٗم٘مٞمـف ـ شمٌٓمـؾ ٚمىم٤مل ذم اًمٌٖمٞم٦م ))ُم٠ًمًم٦م )ب( ـ أي اًمٕماّلُم٦م قمٌد اهلل سمــ الًـلم سم

طمـرام ُمـع اًمّمالة سم٤ملريمـ٤مت اعمتقاًمٞمـ٤مت وًمـق ُمٜمدوسمـ٦م يمرومـع يديـف قمٜمـد شمٙمٌـػمة اإل

 ًمٕمذر  اًمثالث  يٖمتٗمر  مل   إذا  ٕٟمف :اعمرأة   عمقضمٌف  اًمرأس ، وشمّمٗمٞمؼ  ٟمحق حتريؽ 

                                                 

 .(81)هن٤مي٦م اًمزيـ اٟمٔمر:  (1)

 .(277)سمنمى اًمٙمريؿ اٟمٔمر:  (2)
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 .ايجأَ: ايٛثب١, ٖٚٞ زؾل ايكدَري َعا َٔ ا٭زض
 اًمنمح  

يمٜمًٞم٤من ومـ٠مومم ٕضمـؾ ُمٜمـدوب ـ أي ومـ٠مومم أن ٓ شمٖمتٗمـر ٕضمـؾ ُمٜمـدوب ـ ىم٤مًمـف اسمــ 

ًمّمــالة يمــرد اًمٞمــد عمــ٤م حتــ٧م اًمّمــدر وومــرق أسمــق خمرُمــ٦م سمــلم أن يٙمــقن هلٞمئــ٦م ا ،طمجــر

 ..أو ًمٖمػمهـ٤م ،إذ هق ُمـ٠مُمقر سمـف ذم يمـؾ لٔمـ٦م ومٞمٖمتٗمر، ..واًمرضمؾ إمم حم٤مذاة إظمرى

ٓ خيٗمك اهـ. ىمٚم٧م: واقمتٛمد اًمرُمكم قمدم اًمـٌٓمالن سم٤ملريمـ٦م اعمٜمدوسمـ٦م  واإلطم٤ٌمط ،ومال

وىمقًمف )ُمع حتريؽ ٟمحق اًمرأس( يٗمٞمد اًمـٌٓمالن ُمٓمٚم٘مـ٤ًم  .(( اهـ.تُمٓمٚم٘م٤ًم وإن يمثر

  قاء وىمع حتريٙمٝم٤م ذم آن واطمد أو قمغم اًمتقازم.أي ؾم

وهل رهمع ايمؼدمكم معـًو مــ (  أي: اًم٘مٗمزة، )ايمقشمبي( ُمـ اعمٌٓمالت: )ايمثومـ)

وُمــ  ،وهـل اًمتـل ومٞمٝمـ٤م اٟمحٜمـ٤مء يمـؾ اًمٌـدن (، وشمًٛمك سم٤مًمقصم٦ٌم اًمٗم٤مطمِمـ٦م،إرض

 ،ومـال شميـ آٟمحٜم٤مءٕمٚمؿ أن ًمٜم٤م وصم٦ٌم همػم وم٤مطمِم٦م وهل اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م ذًمؽ ذًمؽ يُ 

ّٓ وم٤مطمِم٦م وأهن٤م ُمٌٓمٚم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم،وًم وًمذًمؽ  ٙمـ ىم٤مل أيمثر ُمـ واطمد أهن٤م ٓ شمٙمقن إ

وًمق ومحِمـ٧م )إمم ىمقًمف ) ()وشمٌٓمؾ سم٤مًمقصم٦ٌم اًمٗم٤مطمِم٦م()قمدل اسمـ اعم٘مري قمـ قم٤ٌمرة 

 ( اهـ. (اًمٗمٕمٚم٦م يمقصم٦ٌم سمٓمٚم٧م

وىمـد ٟمٔمٛمٝمـ٤م  ،الريمـ٦م تن يمثـرإوهٜم٤مك أقمْم٤مء ٓ يي حتريٙمٝم٤م ذم اًمّمـالة و

 سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف:

 ذن واًمٚمًـــــــ٤من                         ومِمـــــــــٗم٦م وإ

 

 وذيمــــر واجلــــٗمـ واًمٌــــــٜم٤من

 ن شمـــــقامم ويمثـــــر                         إحتـــــريٙمٝمـ  

 

 يـسمٖمػم قمذر ذم اًمّمـالة ٓ يـ

                                                  

 (.2/157سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)

 .(1/197)، والقار اعمدٟمٞم٦م (1/216)اٟمٔمر: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (2)

 .(2/166)حتٗم٦م اعمحت٤مج اٟمٔمر:  (3)
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ايتاضل: ايكسب١ اغيؿسر١, َٚجًٗا اسبسن١ ايٛاسد٠ بكؿد ايًعدب ؾإْٗدا تبادٌ    

 ايؿ٠٬

 ................................. عًٝري,ايعاغس: تكدّ اغيأَّٛ ع٢ً إَاَ٘ بسنٓري ؾ
 اًمنمح  

وًمق شمٙمـرر يمِمـػ اًمـريح وشمـقامم ٦م:))ىم٤مل اًمِمٞمخ سمـ ىم٤مؾمؿ، يمام ٟم٘مٚمـف ذم اًمٌٖمٞمـ

سمٓمٚمــ٧م، يمــام ًمــق صــٚم٧م ـ إُمــ٦م ـ  ..سمحٞمــ٨م اطمتــ٤مج ذم اًمًــؽم إمم طمريمــ٤مت ُمتقاًمٞمــ٦م

دة ُمٙمِمقوم٦م اًمرأس ومٕمت٘م٧م ومٞمٝم٤م ـ أي ذم اًمّمالة ـ ووضمدت مخ٤مرًا سمٕمٞمدًا أو ـم٤مًم٧م ُمـ

وًمـق يمثـر اًمٌٕمـقض ومل يٛمٙمــ ))وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ذم ومت٤مويف: ، اهـ ((اًمٙمِمػ

ّٓ سمتحريؽ اًمٞمد صمالصم٤ًم ُمتقاًمٞم٦م  اهـ.((مل شمٌٓمؾ ًمٚميورة ..دومٕمف إ

، ُمٜمٝم٤م مجٞمع اجلًؿ وهل اًمتل هيتزُّ  (،ايمرضزمي اظمػرؿمي( ُمـ اعمٌٓمالت: )ايمتوؽمع)

 (.ةومثؾفو احلرىمي ايمقاضمدة زمؼصد ايمؾعى، همنهنو سمبطؾ ايمصال)

ُمــ همـػم ( سمؼدم اظمـلمقم فمـعم إمومـف زمـرىمـكم همعؾقـكم( ُمـ اعمٌٓمالت: )ايمعوذ)

يم٠من هقى اعمـ٠مُمقم إمم اًمًـجقد اًمثـ٤مين واإلُمـ٤مم ٓ  ، وهق قم٤مُمٌد قم٤مملٌ سم٤مًمتحريؿ، قمذر

أن اعم٠مُمقم اٟمتٝمك ُمـ اًمريمـ اًمث٤مين ودظمؾ ذم اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ،  :أي ،زال ذم آقمتدالي

ـ أو ـمقيـؾ وىمّمـػم ، ومٗمـل هـذه ي أو ىمّمـػملمـمقيٚمن ٤موٓ ومرق سملم أن يٙمقن اًمريمٜم

، وهـذا ُمـ٤م اقمتٛمـده ال٤مًم٦م شمٌٓمؾ صالشمف ُم٤م مل يٜمق اعمٗم٤مرق ىمٌؾ شمٚمًٌف سمـ٤مًمريمـ اًمث٤مًمـ٨م

ؿمٞمخ اإلؾمالم، واًمِمـٞمخ اًمـرُمكم، واًمِمـٞمخ اخلٓمٞمـ٥م، وهمـػمهؿ، وىمـ٤مل اًمِمـٞمخ اسمــ 

ومٚمـام أراد  ،أو أن يريمـع ىمٌـؾ اإلُمـ٤ممطمجر ُمْمٞمٗم٤ًم صـقرة أظمـرى ذم ))اًمتحٗمـ٦م((: ))

ومٚمؿ جيتٛمـع ُمٕمـف ذم اًمريمـقع وٓ  ،ؾمجد ..ومٚمام أراد أن يرومع ،رومع ..ُم٤مم أن يريمعاإل

 (( اهـ.ذم آقمتدال

                                                 

 (.386/ 2اًمتحٗم٦م ) (1)
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 (،زمغــغم فمــذر( أي: اًمــريمٜملم أيْمــ٤ًم ُمٌٓمــؾ ًمٚمّمــالة إن يمــ٤من )وايمتخؾــػ هبــام) 

ومتٌٓمؾ صالة  ،وذًمؽ يم٠من يم٤من اعم٠مُمقم ذم آقمتدال واإلُم٤مم هقى إمم اًمًجقد اًمث٤مين

 ،أو يت٤مسمٕمف ومٞمام هـق ومٞمـف ،اعم٠مُمقم ُم٤م مل يٜمق اعمٗم٤مرىم٦م ىمٌؾ هقي اإلُم٤مم إمم اًمًجقد اًمث٤مين

 ،وجي٥م أيْم٤ًم أن يٜمقي اعمت٤مسمٕم٦م ىمٌؾ هـقي اإلُمـ٤مم إمم اًمًـجقد اًمثـ٤مين ،صمؿ يزيد ريمٕم٦م

ّٕن صـالشمف سمٓمٚمـ٧م  :مل شمٜمٗمٕمـف اعمٗم٤مرىمـ٦م وٓ اعمت٤مسمٕمـ٦م ..اًمثـ٤مينأُم٤م قمٜمد هقيف ًمٚمًـجقد 

 .سمٛمجرد هقي اإلُم٤مم

 :مسائل 

أو ىمـقزم  ٓ شمٌٓمؾ صالة اعم٠مُمقم سم٤مًمت٘مدم قمغم إُم٤مُمف سمريمـ أو ريمٜملم ىمـقًمٞملم ـ1

 -أي: وإن مل يت٘مـدم سمـريمٜملم  – وإٓ، ىم٤مل ذم ))اًمتحٗم٦م((: ))سمؾ يٙمره وومٕمكم:

 .. أو ىمقزم وومٕمـكم يم٤مًمٗم٤محتـ٦م، واًمريمـقعسم٠من شم٘مدم سمريمـ ومٕمكم أو سمريمٜملم ىمقًمٞملم

شمٌٓمـؾ سمـريمـ  شمـ٤مم ُمـع  :وىمٞمـؾ ،ًم٘مٚمـ٦م اعمخ٤مًمٗمـ٦م :ومال  شمٌٓمؾ، وإن قمٚمـؿ وشمٕمٛمـد

 (( اهـ.اًمٕمٚمؿ

وقمٜمـد اًمِمـٞمخ اسمــ  ،اًمت٘مدم سمٌٕمض ريمـ يم٤مًمت٘مدم سمريمـ قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم ـ2

  .شم٤مم طمجر ُمٙمروه يم٤مًمت٠مظمر سمريمـ

ًمٙمـــ  ،مل ييـ ..مإن ىمـ٤مرن اعمـ٠مُمقم اإلُمـ٤مم ذم أومٕمـ٤مل اًمّمـالة همـػم اًمتحـر ـ3

وىمـ٤مل سمٕمْمـٝمؿ شمٗمـقت  ،وشمٗمقت سمف ومْمٞمٚم٦م اجلامقم٦م ومٞمام ىمـ٤مرن ومٞمـف وم٘مـط ،يٙمره

 ومْمٞمٚم٦م اجلامقم٦م ذم اًمّمالة يمٚمٝم٤م.

 ذم  سمٞمٜمام   سمف ُمٙمروه  واًمت٠مظمر  طمرام سمريمـ   اًمت٘مدم  أن ذم  آظمتالف   وؾم٥ٌم

                                                 

 (.387/ 2اًمتحٗم٦م ) (1)
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 :أن اًمت٘مدم سمريمـ أومحش ُمـ اًمت٠مظمر سمف :اًمريمٜملم الٙمؿ واطمد ذم اًمت٘مدم واًمت٠مظمر هق

وًمـٞمس ذم اًمتـ٠مظمر سمـف أي  ،ّٕن اًمت٘مدم جمـ٤موزة ًمإلُمـ٤مم وإٟمـام ضمٕمـؾ اإلُمـ٤مم ًمٞمـ١مشمؿ سمـف

 وهــذا ٓ ،أُمــ٤م ذم اًمــريمٜملم ومــ٢من اعمخ٤مًمٗمــ٦م وم٤مطمِمــ٦م ذم اًمت٘مــدم وذم اًمتــ٠مظمر ،جمــ٤موزة ًمــف

 ت٤مسمٕم٦م. ىمتداء واعميًت٘مٞمؿ ُمع ُمٗمٝمقم آ

وٓ ييـ  ،وىمد يِمٙمؾ أٟمف ًمق ختٚمػ قمـ اإلُم٤مم سمريمٜملم ومٕمٚمٞملم سمٓمٚم٧م صـالشمف

سمٞمٜمام ًمق ؾمجد اإلُم٤مم ًمٚمـتالوة وومـرغ ُمٜمـف واعمـ٠مُمقم ىمـ٤مئؿ سمٓمٚمـ٧م  ،ختٚمٗمف سمريمـ واطمدٍ 

أن اًم٘مٞمـ٤مم عّمـ٤م مل يٗمـ٧م سمًـجقد اًمـتالوة ًمرضمققمٝمـ٤م أي  :واجلـقاب ،صالشمف وإن ل٘مف

ومٌٓمٚمـ٧م صـالشمف سمـف أي سمـ٤مًمتخٚمػ ،  ،ة إًمٞمف مل يٙمـ ًمٚمٛم٠مُمقم ؿمٌٝم٦م ذم اًمتخٚمػاًمتالو

سمخالف اًمتخٚمػ سمريمـ وم٢من اًمريمـ يٗمقت سم٤مٟمت٘م٤مل اإلُم٤مم قمٜمف ومٙم٤من ًمٚمٛمـ٠مُمقم ؿمـٌٝم٦م 

 اإلُم٤مم ؾمـٞمٕمقدوسمٛمٕمٜمك آظمر أن  ومٚمؿ شمٌٓمؾ سمذًمؽ. ،ذم اًمتخٚمػ إلمت٤مُمف ذم اجلٛمٚم٦م

ٕٟمـف ؾمـقف يٕمـقد  :ٌٝم٦م ذم اًمتخٚمػإذ ًمٞمس ًمف أي ؿم ،إمم اًم٘مٞم٤مم ومٚمامذا ختٚمػ اعم٠مُمقم

ومـ٢من اًمـريمـ  ،سمخـالف شمـ٠مظمره قمٜمـف سمـريمـ ،وم٤مًمريمـ مل يٗمـ٧م ُم٤م قمٚمٞمف، إمم اًم٘مٞم٤مم ويتؿ

 :ومٚمٚمٛم٠مُمقم ؿمٌٝم٦م ذم اًمتخٚمػ وهل أٟمف يريد إمتـ٤مم اًمـريمـ ،يٗمقت سم٤مٟمت٘م٤مل اإلُم٤مم قمٜمف

 ّٕٟمف ًمـ يٕمقد إًمٞمف.

ُمـ٤مم ، أُمـ٤م ًمـق ختٚمـػ اعمـ٠مُمقم قمــ اإلوهذا اًمتٗمّمٞمؾ يمٚمف أن ختٚمػ سمٖمـػم قمـذر

وأرسمـع خمتٚمـػ  ،ذم صـقر ؾمـ٧م ُمتٗمـؼ قمٚمٞمٝمـ٤م سمٕمذر.. ومٞمٕمذر إمم صمالصم٦م أريم٤من ـمقيٚم٦م

 ومٞمٝم٤م ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

                                                 

 .(1/568)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ  (1)
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ّٕٟمـف  :ومـال حيًـ٥م ُمٜمٝمـ٤م آقمتـدال ،وإريم٤من اًمٓمقيٚم٦م هل اعم٘مّمـقدة ًمـذاهت٤م 

وٓ حيًــ٥م  ،وإٟمــام ضمٕمــؾ ًمٚمٗمّمــؾ سمــلم اًمريمــقع واًمًــجقد ،ًمــٞمس ُم٘مّمــقدًا ًمذاشمــف

ــف ًمــٞمس ُم٘مّمــقدًا ًمذاشمــف :اجلٚمــقس سمــلم اًمًــجدشملم وإٟمــام ضمٕمــؾ ًمٚمٗمّمــؾ سمــلم  ،ّٕٟم

 وذًمؽ سم٠من يٜمتٝمل وم٤مًمثالصم٦م إريم٤من اًمٓمقيٚم٦م هل اًمريمقع واًمًجقديـ ،  ،اًمًجدشملم

أو إمم ُم٤م هق قمغم صـقرشمف وهـق اًمتِمـٝمد إول  ،ع وهق اًم٘مٞم٤مماإلُم٤مم إمم اًمريمـ اًمراسم

ومامدام مل يتٚمٌس اإلُم٤مم سمف .. يًٕمك اعم٠مُمقم قمـغم شمرشمٞمـ٥م ٟمٗمًـف، ومـ٢من زاد   ،أو إظمػم

اًمتخٚمػ قمغم ُم٤م ذيمر سم٠من اٟمتٝمك اإلُم٤مم إمم اًمراسمع يم٠من مل يٗمرغ اعم٠مُمقم ُمــ وم٤محتتـف إٓ 

قمـغم اعمـ٠مُمقم طمٞمٜمئـٍذ إُمـ٤م ٟمٞمـ٦م  واإلُم٤مم ىمد اٟمتّم٥م ًمٚم٘مٞم٤مم أو ضمٚمس ًمٚمتِمٝمد.. ومٞمجـ٥م

اعمٗم٤مرىم٦م، ويتؿ صالشمف ُمٜمٗمردًا، أو ٟمٞم٦م اعمقاوم٘م٦م ويقاومؼ اإلُم٤مم ومٞمام هـق ومٞمـف، ومـ٢من يمـ٤من 

 ىم٤مئاًم.. واوم٘مف ومٞمف سم٤مًم٘مّمد،  صمؿ يزيد ريمٕم٦م آظمر صالشمف.

أُم٤م ًمق شمٚمٌس اإلُم٤مم سم٤مًمريمـ اخل٤مُمس وهق إمم أن مل يٜمق ُمقاوم٘م٦م وٓ ُمٗم٤مرىم٦م.. 

 د.سمٓمٚم٧م صالشمف إن قمٚمؿ وشمٕمٛم

 :الطت الصْز اليت ٓعرز فَٔا إىل ثالخ أزناٌ طْٓل٘ بال خالف

 إن يم٤من   ـ1
ِ
 سمؾ قمجز ظمٚم٘مل. ،اًمقاضم٦ٌم سمال وؾمقؾم٦م اًم٘مراءة سمٓملء

اعم٠مُمقم اعمقاومؼ سمـدقم٤مء آومتتـ٤مح أو همـػمه ُمــ اًمًـٜمـ قمــ اًمٗم٤محتـ٦م  اؿمتٖم٤مل ـ2

 طمتك ريمع اإلُم٤مم.

                                                 

 .(112)وهن٤مي٦م اًمزيـ  (52)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (1)
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إذا ٟمز اعم٠مُمقم اًمٗم٤محت٦م ومل يذيمره٤م طمتك ريمع اإلُم٤مم، وم٢مٟمف ي٘مرأهـ٤م ويٕمـذر  ـ3

 إمم صمالصم٦م أريم٤من ـمقيٚم٦م.

إذا ؿمؽ سمٕمد ريمقع اإلُم٤مم وىمٌؾ ريمققمف هؾ ىمرأ اًمٗم٤محت٦م أم ٓ ؟.. أشمك هبـ٤م  ـ4

شمـذيمر شمريمٝمـ٤م سمٕمـد  وقمذر إمم صمالصم٦م أريمـ٤من ـمقيٚمـ٦م ، أُّمـ٤م ًمـق ؿمـؽ ذم ىمرأهتـ٤م أو

 ريمققمف ُمع اإلُم٤مم.. ومال يٕمقد سمؾ يّمكم ريمٕم٦م سمٕمد ؾمالُمف.

ًمق يم٤من ُمقاوم٘م٤ًم وأهع اإلُم٤مم ذم ىمراءة اًمٗم٤محتـ٦م واًمًـقرة، أو أهع ىمـراءة  ـ5

اًمًقرة وم٘مط، ومل يتٛمٙمـ اعم٠مُمقم ُمـ إمت٤مم وم٤محتتـف، وإن مل يٙمــ اعمـ٠مُمقم سمٓمـلء 

حتـ٦م ومل ي٘مـرأ همػمهـ٤م.. اًم٘مراءة.. ومٞمٕمـذر يمـذًمؽ ، أُّمـ٤م ًمـق أهع اإلُمـ٤مم ذم اًمٗم٤م

 وم٤معم٠مُمقم ُمٕمف يمٛمًٌقق.

 إذا اٟمتٔمر اعم٠مُمقم ؾمٙمت٦م إُم٤مُمف ًمٞم٘مرأ اًمٗم٤محت٦م ومٚمؿ يًٙم٧م سمؾ ريمع قم٘مٌٝم٤م. ـ6

 األزبع الصْز املختلف فَٔا:

 ًمق ٟم٤مم ذم شمِمٝمده إول ُمتٛمٙمٜم٤ًم وم٤مٟمتٌف ومقضمد اإلُم٤مم رايمٕم٤ًم. ـ1

ًمق ؾمٛمع شمٙمٌػم اإلُم٤مم ًمٚمرومع ُمـ ؾمجدة اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م ، ومجٚمـس ًمٚمتِمـٝمد  ـ2

٤مٟمـ٤ًم أن إُم٤مُمـف ومٞمـف، ومــ٢مذا اإلُمـ٤مم ذم اًمث٤مًمثـ٦م أي ىمــ٤مم ومل يتِمـٝمد، ومٙمـؼم اإلُمــ٤مم فم

 ًمٚمريمقع ومٔمٜمف اعم٠مُمقم ًم٘مٞم٤مم اًمث٤مًمث٦م وم٘م٤مم ومقضمد إُم٤مُمف رايمٕم٤ًم.

ًمق ٟمز يمقٟمف ُم٘متدي٤ًم وهق ذم ؾمجقده ُمثاًل ومٓمقًمف، ومل يتـذيّمر إٓ واإلُمـ٤مم  ـ3

 رايمع.

ـمقيٚمـ٦م قمٜمـد اًمِمـٞمخ  ومٝمذه اًمثالث اًمّمقر يٕمذر ومٞمٝم٤م اعمـ٠مُمقم إمم صمالصمـ٦م أريمـ٤من

 اًمرُمكم ، وقمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر هق ذم هذه اًمّمقر يم٤معمًٌقق ، ومػميمع ُمع اإلُم٤مم
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 وشمً٘مط قمٜمف اًمٗم٤محت٦م.

ــ ـ4 ف، ومجٚمــس اعمــ٠مُمقم إذا ىمــ٤مم اإلُمــ٤مم ُمـــ اًمتِمــٝمد إول واعمــ٠مُمقم مل يٙمٛمٚم

ًمتٙمٛمٚم٦م شمِمٝمده، ومٕمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم يٖمتٗمر إمم صمالصم٦م أريم٤من ـمقيٚمـ٦م يمـ٤معمتخٚمػ 

سمٕمذر، وقمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر يم٤معمقاومؼ اعمتخٚمػ سمٖمػم قمذر، ومتٌٓمؾ صالشمف ذم 

هذه اًمّمقرة إن ختٚمػ سمريمٜملم ومٕمٚمٞملم، واقمتٛمد مجـع أٟمـف يم٤معمًـٌقق ، ومػميمـع 

ىمـد ٟمٔمـؿ سمٕمْمـٝمؿ هـذه اًمّمـقر ُمع إُم٤مُمف وشمًـ٘مط قمٜمـف اًمٗم٤محتـ٦م أو سمٕمْمـٝم٤م، و

 وم٘م٤مل:

 إن ؿمئ٧م وٌٓم٤ًم ًمٚمذي ذقم٤ًم قمذر

 

ـــر ـــ٤من اهمتٗم ـــ٦م أريم ـــف صمالصم ـــك ًم  طمت

ــــل  ــــزه سمٓم ــــراءة ًمٕمج ـــــ ذم ىم  ُم

 

 أو ؿمــؽ هــؾ ىمــرا وُمـــ هلــ٤م ٟمزــ

ــــ٤ًم ًمًــــٜم٦م قمــــدل   وصــــػ ُمقاوم٘م

 

ـــ٤مره طمّمـــؾ ـــٙمت٦م اٟمتٔم ــــ ًمً  وُم

 ُمـــــ ٟمــــ٤مم ذم شمِمــــٝمد أو اظمــــتٚمط 

 

 قمٚمٞمــف شمٙمٌــػم اإلُمــ٤مم ُمــ٤م اٟمْمــٌط

 دايمـــذا اًمـــذيس يٙمّٛمـــؾ اًمتِمـــٝم 

 

 سمٕمــــد إُمــــ٤مم ىمــــ٤مم قمٜمــــف ىم٤مصــــدا

 واخلٚمـــــػ ذم أواظمـــــر اعمًـــــ٤مئؾ 

 

 حم٘مــــــؼ ومــــــال شمٙمـــــــ سمــــــذاهؾ

  :مسألة 

ذم إدراك ومْمٞمٚم٦م شمٙمٌػمة اإلطمرام أىمقال مخ٦ًم، يمـام ذم اًمـٜمجؿ اًمقهـ٤مج ًمإلُمـ٤مم 

 اًمدُمػمي:

 : وهق اعمٕمتٛمد أهن٤م حتّمؾ سم٤مٓؿمتٖم٤مل سم٤مًمتحرم قم٘م٥م حترم اإلُم٤مم.أوهلو 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

 شمٙمٌـػَمِة اإِلطمـرامِ واًمَٗمْْمُؾ ذم 

 

 سم٤ِمٓؿمــــتَِٖم٤مِل قَمِ٘مــــ٥َم اإلُمــــ٤ممِ 
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 اًمنمح  

 : سم٢مدراك سمٕمض اًم٘مٞم٤مم: ٕٟمف حمؾ اًمتٙمٌػمة إومم.شموكقفو 

سمـدًمٞمؾ إدراك اًمريمٕمـ٦م : سم٢مدراك أول اًمريمقع: ٕن طمٙمٛمف طمٙمـؿ ىمٞم٤مُمٝمـ٤م، شمويمثفو

 سم٢مدرايمف ُمع اإلُم٤مم: وٕٟمف ُمٕمٔمٛمٝم٤م، واظمت٤مره اًم٘مّٗم٤مل.

وهذان اًمقضمٝم٤من اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م إٟمام يٙمقٟم٤من ومٞمٛمـ مل حيي إطمرام اإلُم٤مم، أُمـ٤م 

 ُمـ طمي وأظّمر.. وم٘مد وم٤مشمتف ومْمٞمٚم٦م اًمتٙمٌػمة وإن أدرك اًمريمٕم٦م.

 : أٟمف يدريمٝم٤م ُم٤م مل ينمع اإلُم٤مم ذم اًمٗم٤محت٦م.رازمعفو

ٟمف إن اٟمِمٖمؾ سم٠مُمر دٟمٞمـقي.. مل يـدرك سمـ٤مًمريمقع، أو سمٕمـذر أو ؾمـ٥ٌم : أطمومسفو

 اًمّمالة يم٤مًمٓمٝم٤مرة.. أدرك اًمٗمْمٞمٚم٦م سم٢مدراك اًمريمقع.

ــدة، ــام ذم ذح اًمٕمٛم ــ٦م، يم ــ١مدي وٓ شميــ وؾمقؾمــ٦م ظمٗمٞمٗم ــل ٓ ي وهــل اًمت

آؿمتٖم٤مل هب٤م إمم ومقات ريمٜملم ومٕمٚمٞملم، أو ُمـ٤م ٓ يٓمـقل اًمزُمـ٤من هبـ٤م قمرومـ٤ًم، ومٚمـق أدى 

 ومقات اًم٘مٞم٤مم أو ُمٕمٔمٛمف.. وم٤مشم٧م ومْمٞمٚم٦م شمٙمٌػمة اإلطمرام.آؿمتٖم٤مل هب٤م إمم 

وىم٤مل ذم اًمٜمجؿ اًمقه٤مج: ))ىم٤مل اًمراومٕمل: هذا إذا مل شمٙمـ وؾمقؾم٦م فم٤مهرة، وم٢مذا 

ُمٜمٕمتف اًمقؾمقؾم٦م اًمتٕم٘مٞم٥م.. طمّمٚم٧م اًمٗمْمٞمٚم٦م، يمام ضمـزم سمـف ذم )اًمتح٘مٞمـؼ(و )ذح 

 اعمٝمذب(((اهـ.

 سمؾ يٛمٌم سمًٙمٞمٜم٦م،  وًمق ظم٤مف ومقت هذه اًمتٙمٌػمة.. مل ينع قمٜمد إيمثريـ:

 

                                                 

 (.97اٟمٔمر: أٟمقار اعم٤ًمًمؽ ذح قمٛمدة اًم٤ًمًمؽ ) (1)

 (.328اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (2)

 (.2/329اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ) (3)
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 اسبا ٟ عػس: شٜا ٠ زنٔ ؾعًٞ عُدّا.

  .ايجاْٞ عػس: ١ْٝ قال ايؿ٠٬   نإٔ تٟٓٛ اشبسٚز َٓٗا 

 ايجايح عػس: تعًٝل قاعٗا بػ٤ٞ   نإٔ تٟٓٛ إذا دا٤ ؾ٬ٕ.. خسدت َٓٗا.
 اًمنمح  

     يمام ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمدُمػمي.

( يمزيـ٤مدة ريمـقع أو ؾمـجقد زيـودة رىمــ همعـقم( ُمـ اعمٌٓمالت: )احلودي فممم)

(..  سمٓمٚم٧م صالشمف إن مل يٙمـ ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م وإن مل يٓمٛم٠من فمؿداً ي٘مٞمٜم٤ًم، وم٢من يم٤مٟم٧م اًمزي٤مدة )

ومٞمف: ًمتالقمٌف، وُمـ اًمزي٤مدة أيْمـ٤ًم أن يٜمحٜمـل اجلـ٤مًمس إمم أن حتـ٤مذي ضمٌٝمتـف ُمـ٤م أُمـ٤مم 

ريمٌتٞمف وًمق ًمتحّمٞمؾ شمقريمف أو اومؽماؿمـف أو ؾمـالُمف اعمٜمـدوب: ٕن اعمٌٓمـؾ ٓ يٖمتٗمـر 

ب، يمام شم٘مدم، وٓ يٜم٤مومٞمـف قمـدم اًمـٌٓمالن ذم آٟمحٜمـ٤مء ًم٘متـؾ ٟمحـق طمّٞمـ٦م: ّٕن ًمٚمٛمٜمدو

 ذًمؽ خلِمٞم٦م ضره، ومّم٤مر سمٛمٜمزًم٦م اًميوري.

ىم٤مل ذم اًمٌٖمٞم٦م ))  )ُم٠ًمًم٦م( ُمّمّؾ أوُم٠م سمرأؾمف قمٜمد ؾمالُمف ، ومـ٠من ظمٗمْمـف طمتـك 

طم٤مذى ُم٤م ىمّدام ريمٌتٞمـف أو اًمتٗمـ٧م سمّمـدره ىمٌـؾ اًمٜمٓمـؼ سمٛمـٞمؿ قمٚمـٞمٙمؿ ُمــ اًمتًـٚمٞمٛم٦م 

..  ومال(( اهـ. إومم.. سمٓمٚم٧م،  ّٓ    وإ

(.. كقي ومطع ايمصـالة، ىمـلن سمــقي اخلـروج مـفـو( ُمـ اعمٌٓمالت: )ايمثوين فممم)

 ومتٌٓمؾ طم٤مًٓ.

زمًمـء، ىمـلن ( أي: اًمّمـالة )سمعؾقـؼ ومطعفـو( ُمــ اعمـٌٓمالت: )ايمثويمٌ فمممـ)

(، وم٢مهن٤م شمٜم٘مٓمع ُم٤ٌمذة، ؾمـقاء طمّمـؾ اعُمَٕمٚم ـؼ أو سمـقي إذا صموء همالن.. طمرصمً مـفو

 رء..   سمحّمقل  اًمّمالة ُمـ  اخلروج   قمٚمؼ  ذم ))اعمٖمٜمل((: ))ًمق  حيّمؾ، ىم٤مل مل 

                                                 

 (.2/331اٟمٔمر: اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ) (1)

 (.2/157سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (2)
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ايسابل عػس: ايرت   ؼي قال ايؿ٠٬, نإٔ ذبددخ هلدا سادد١ ؼي ايؿد٠٬ ؾدرت        

 .بري اشبسٚز َٓٗا ٚتهًُٝٗا

 اًمنمح  

سمٓمٚم٧م ذم ال٤مل وًمق مل ي٘مٓمع سمحّمقًمف، يمتٕمٚمٞم٘مف سمدظمقل ؿمخص، وومـ٤مرق ذًمـؽ ُمـ٤م 

 أن يٗمٕمـؾ ذم اًمث٤مٟمٞمـ٦م ومٕمـاًل ُمـٌٓماًل ًمٚمّمـالة، يمـتٙمٚمؿ وأيمـؾ ًمق ٟمقى ذم اًمريمٕم٦م إومم

طمٞم٨م ٓ شمٌٓمؾ ذم ال٤مل.. سم٠مٟمف هٜم٤م ًمٞمس سمج٤مزم وهٜم٤مك ضم٤مزم، واعمحّرم قمٚمٞمف إٟمام هـق 

ومٕمؾ اعمٜم٤مذم ًمٚمّمالة ومل ي٠مت سمف، وًمق ؿمؽ هـؾ أشمـك سمـتامم اًمٜمٞمـ٦م أو ٓ؟ أو هـؾ ٟمـقى 

ــف  ــ٤ًم فمٝمــرًا أو قمٍمــًا؟، ومــ٢من شمــذيمر سمٕمــد ـمــقل زُمــ٤من أو سمٕمــد إشمٞم٤مٟم ــق ىمقًمٞم سمــريمـ وًم

يم٤مًم٘مراءة.. سمٓمٚم٧م صالشمف: ٟٓم٘مٓمـ٤مع ٟمٔمٛمٝمـ٤م وٟمـدرة ُمثـؾ ذًمـؽ ذم إومم ـ وهـل إذا 

ؿمؽ هؾ أشمك سمتامم اًمٜمٞم٦م أو ٓ ـ: وًمت٘مّمػمه سمؽمك اًمتقىمػ إمم اًمتذيمر ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ـ وهل 

إذا ؿمؽ هؾ ٟمقى فمٝمرًا أو قمٍمًا ـ وإن يم٤من ضم٤مهاًل، إذ يم٤من ُمـ طم٘مـف أن ٓ يـ٠ميت سمـف 

ٞمــ٤من سمــف، سمخــالف ُمـــ زاد ذم صــالشمف ريمٜمــ٤ًم ٟم٤مؾمــٞم٤ًم إذ ٓ طمٞمٚمــ٦م ذم ويتقىمــػ قمـــ اإلشم

اًمٜمًٞم٤من، ذيمره ذم اعمجٛمقع، وسمٕمض اًمريمـ اًم٘مقزم ومـٞمام ذيمـر يمٙمٚمـف، وحمٚمـف إذا ـمـ٤مل 

  زُمـ اًمِمؽ أو مل ُيِٕمْد ُم٤م ىمرأه ومٞمف(( اهـ.

ايمؼمدد دم ومطع ايمصالة، ىملن حتدث هلو ( وإظمػم ُمـ اعمٌٓمالت: )ايمرازمع فممم)

(، وم٢مهن٤م شمٌٓمـؾ ُمٌـ٤مذة ايمصالة، همتؼمدد زمكم اخلروج مـفو وسمؽؿقؾفو )( وهل ذمضموصمي

 سمٛمجرد طمّمقل اًمؽمدد ذم اًم٘مٓمع.

 

 

 

                                                 

 (.1/212)( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 1)
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 ضيً الصالٗ

 ضٓٔ ايؿ٠٬ نجري٠, َٓٗا َا ٜطٔ قبٌ ايدخٍٛ ؾٝٗا, ..................
 اًمنمح  

 

 ضيً الصالٗ

٤مٕذان ( أي: اًمّمالة، يمؽمــ ايمصالة ىمثغمة، مـفو مو يسـ ومبؾ ايمدطمقل همقفو)

ًمٚمرضم٤مل ُمٓمٚم٘م٤ًم، وٓ يًـ ًمٚمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمؾ حيرم قمٚمٞمٝم٤م رومع صقهت٤م سمف إن يم٤من صمّؿ 

أضمٜمٌل: عم٤م ذم إذان ُمـ اًمرومع اًمذي خيِمك ُمٜمف آومتت٤من واًمتِمٌف سم٤مًمرضم٤مل،  وجيقز 

هل٤م ُمـ همػم يمراه٦م أن شم١مذن ًمٚمٜم٤ًمء سم٘مدر ُم٤م يًٛمٕمـ وم٘مط سمنمط أن ٓ شم٘مّمد اًمتِمٌف 

ن اًمنمقمل قمٜمد اًمِمٞمح اًمرُمكم، ظمالوم٤م ًمٚمِمٞمخ اسمـ طمجر سم٤مًمرضم٤مل، وٓ شم٘مّمد إذا

ذم اًمنمط إظمػم، وإٓ.. طمرم قمٚمٞمٝم٤م وإن مل يًٛمٕمٝم٤م أضمٜمٌل: إذ اًمتِمٌف قمٚم٦م ًمٚمحرُم٦م 

يًتح٥م  –ُمًت٘مٚم٦م، وظمقف اًمٗمتٜم٦م قمٚم٦م أظمرى، ىم٤مل ذم ))سمنمى اًمٙمريؿ((: ))ٓ 

سم٤مًمرضم٤مل،  إذان: عم٤م ومٞمف ُمـ اًمرومع اًمذي خيِمك ُمٜمف اًمٗمتٜم٦م، وُمـ اًمتِمٌف –ًمٚمٜم٤ًمء 

رومع صقهتام سمف إن يم٤من صمّؿ أضمٜمٌل((  –أي: اعمرأة واخلٜمثك  –وُمـ صمّؿ طمرم قمٚمٞمٝمام 

اهـ، صمؿ ىم٤مل سمٕمده سم٘مٚمٞمؾ: ))وإٟمام مل حيرم همٜم٤مؤه٤م وٓ ؾمامقمف ٕضمٜمٌل طمٞم٨م ٓ ومتٜم٦م: 

ٕن متٙمٞمٜمٝم٤م ُمٜمف ًمٞمس ومٞمف محؾ اًمٜم٤مس قمغم ُم١مد ًمٗمتٜم٦م سمخالف متٙمٞمٜمٝم٤م ُمـ إذان: 

ذن واًمٜمٔمر إًمٞمف، ويمؾ ُمٜمٝمام إًمٞمٝم٤م ُمٗمتـ، وٕٟمف ٓ شمِمٌف ومٞمف ٕٟمف يًـ اإلصٖم٤مء ًمٚمٛم١م

إذ هق ُمـ ووع اًمٜم٤ًمء، سمخالف إذان ومٛمختص سم٤مًمذيمر، ومحرم  –أي: اًمٖمٜم٤مء  –

 قمٚمٞمٝم٤م اًمتِمٌف سمف ومٞمف .

وىمْمٞم٦م هذا طمرُمتف قمٚمٞمٝم٤م وإن مل يًٛمٕمف أضمٜمٌل: إذ اًمتِمٌف قمٚم٦م ًمٚمحرُم٦م 

 حيّمؾ   ي٘م٤مل: ٓ  أن  (: )إٓاًمٗمتٜم٦م قمٚم٦م أظمرى، ىم٤مل ذم ))اًمتحٗم٦م( ُمًت٘مٚم٦م، وظمقف 
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 اًمنمح  

 اًمتِمٌف إٓ طمٞمٜمئٍذ، وي١ميده أهن٤م ًمق أذٟم٧م ًمٚمٜم٤ًمء سم٘مدر ُم٤م يًٛمٕمـ.. مل يٙمره( اهـ.

ىمّمدت إذان  ًمٙمـ ٟم٤مزقمف اسمـ ىم٤مؾمؿ واًمِمؼماُمٚمز، وهمػممه٤م سم٤مهن٤م إذا

 اًمنمقمل.. طمرم، واقمتٛمده اًمرُمكم(( اهـ.

وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمؽمُمز ذم طم٤مؿمٞمتف: ))ىمقًمف: )وم٢من أذٟم٧م هًا هل٤م أو عمثٚمٝم٤م.. 

أسمٞمح( أي: إذا يم٤من سم٘مدر ُم٤م يًٛمٕمـ، ومل شم٘مّمد إذان اًمنمقمل، ىم٤مل ذم 

٤ًم ))اًمتحٗم٦م((: )ومل يٙمره، ويم٤من ذيمرًا هلل شمٕم٤ممم(، وىم٤مل اسمـ ىم٤مؾمؿ: )ومٚمٞمس أذاٟم

ذقمٞم٤م. ٟمٕمؿ: إن ىمّمدت ُمع قمدم رومع صقهت٤م اًمتِمٌف سم٤مًمرضم٤مل.. طمرم: يمام هق 

فم٤مهر، ويمذا إن ىمّمدت طم٘مٞم٘م٦م إذان ومٞمام ئمٝمر: ًم٘مّمده٤م قم٤ٌمدة وم٤مؾمدة، وُم٤م 

 يْمٛمـ اًمتِمٌف سم٤مًمرضم٤مل (( اهـ.

: أهنؿ أشمٗم٘مقا قمغم طمرُم٦م إذان قمٜمد إضمٜمٌل، ويمذا ًمق يمـ٤من سم٘مّمـد هموخلالصي

ّمـقت ُمـٜمخٗمض أو ُمرشمٗمـع، واشمٗم٘مـقا قمـغم أٟمـف جيـقز قمٜمـد اًمتِمٌف سم٤مًمرضمـ٤مل ؾمـقاء سم

اًمٜمًــ٤مء سمّمــقت ُمــٜمخٗمض ُمــ٤م مل شم٘مّمــد إذان اًمنمــقمل، واظمتٚمٗمــقا ومــٞمام ًمــق أذٟمــ٧م 

سمّمقت ُمٜمخٗمض قمٜمد ٟم٤ًمء سم٘مّمد إذان اًمنمقمل: ومػمى اًمِمٞمخ اسمــ طمجـر ضمـقاز 

 ذًمؽ، ويرى اًمِمٞمخ اًمرُمكم واًمِمٞمخ اسمـ ىم٤مؾمؿ واًمِمٞمخ اًمِمؼماُمٚمز طمرُم٦م ذًمؽ. 

ًم٘مـرآن سمحيـة إضم٤مٟمـ٥م يم٠مذاهنـ٤م؟ ىمـ٤مل ذم ))اعمٖمٜمـل((: ٟمٕمـؿ، وهؾ ىمراءهتـ٤م ا

 وىم٤مل ذم ))اًمٜمٝم٤مي٦م((: ٓ.

                                                 

 (.184اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)

 (.2/462طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (2)

 (.184اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (3)
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 ناإلقا١َ, ٚايطٛاى, ٚايدخٍٛ ؾٝٗا بٓػاؾي ٚؾساؽ قًب.
 اًمنمح  

(، وم٢مهن٤م ُمـ اًمًٜمـ اًمتل شمٙمقن ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اًمّمـالة، واإلىم٤مُمـ٦م ىموإلوموميو)

ُمٙمتقسمــ٦م، أُمــ٤م همــػم هــل: ذيمــر خمّمــقص ُمٓمٚمــقب ٓؾمــتٜمٝم٤مض الــ٤مضيـ ًمّمــالة 

اعمٙمتقسم٦م مم٤م يًـ هل٤م إذان يم٤مًمؽماويح واًمٙمًقف واخلًقف.. ومٞمٙمقن آؾمتٜمٝم٤مض 

 هل٤م سم٘مقهل٤م: )اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م(.

وشمًـ اإلىم٤مُمـ٦م ًمٚمٛمـرأة ًمٜمٗمًـٝم٤م أو ًمٚمٜمًـ٤مء، ٓ ًمٚمرضمـ٤مل واخلٜمـ٤مصمك، وشمًـتح٥م 

 ًمٚمخٜمثك ًمٜمٗمًف. 

 وًمإلىم٤مُم٦م ؾمٜمـ، وهل: 

 ظمٗمض اًمّمقت سم٠مىمؾ ُمـ صقت إذان. .1

 ال شمت٠مٟمك يم٤مٕذان.اإلدراج، وم .2

 أن شمٙمقن اإلىم٤مُم٦م ذم همػم ُمقوع إذان. .3

أن شم٘مقل جمٞم٦ٌم اإلىم٤مُم٦م قمٜمد ىمقل اعم٘مٞمٛمـ٦م: )ىمـد ىم٤مُمـ٧م اًمّمـالة(: ))أىم٤مُمٝمـ٤م  .4

 اهلل وأداُمٝم٤م ُم٤م داُم٧م اًمًٛمقات وإرض، وضمٕمٚمٜمل ُمـ ص٤ملل أهٚمٝم٤م((.

(، وىمـد شم٘مـدم ايمسـقاك( ُمـ اًمًٜمـ اًمتل شمٙمقن ىمٌـؾ اًمـدظمقل ذم اًمّمـالة: )و)

، وىمد ورد قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ الدي٨م قمٜمف

ـَقاِك َمـَع ىُمـؾِّ َصـاَلةٍ أٟمف ىم٤مل: )) ْؿ زمِويمسِّ ََمـْرهُتُ َٕ تِـل..  َٓ َأْن َأؾُمؼَّ فَمـعَم ُأمَّ  (( أظمرضمـفيَمْق

 اًمٌخ٤مري.

 ًمذم اهلل ُمــ يـدظمٚمٝم٤م سمٙمًـؾ(: زمـروط( أي: اًمّمالة )ايمدطمقل همقفو( يمذا )و)

واًمٙمًــؾ: هــق ، {١٤٢}انُسوواء:  ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ :ىمــ٤مل شمٕمــ٤ممم

 ( قمـ يمؾ ؿم٤مهمؾ قمـ اهلل: ّٕن ومراغ اًم٘مٚم٥م يٕملم قمغم وهمراغ ومؾىاًمٗمتقر واًمتقاين، )
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َٚٓٗدددا َدددا ٜطدددٔ بعدددد ايددددخٍٛ ؾٝٗدددا   ٚذيدددو َجدددٌ زؾدددل ايٝددددٜٔ عٓدددد تهدددبري٠   

 ........اإلسساّ, .......................................................................
 اًمنمح  

اخلِمقع والْمقر، واخلِمقع هق: ؾمٙمقن إقمْم٤مء ُمع طمْمقر اًم٘مٚم٥م، والْمـقر 

هق: أي يٕمل اعمّمكم ُم٤م ي٘مقل، وىم٤مل اًم٘م٤ميض طمًلم سمٙمراه٦م اًمتٗمٙمر ذم أُمر دٟمٞمقي أو 

 ُم٠ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٦م ذم اًمّمالة.

 يمام أن ومراغ اًم٘مٚم٥م يٕملم قمغم شمدسمر اًم٘مراءة سمحٞم٨م يٕمٚمؿ ُم٤م ي٘مقل وُم٤م ي٘مـرأ، وٓ

ينع. ىم٤مل ذم اًمٌٖمٞم٦م:))يًـ شمدسمر اًم٘مـراءة وشمرشمٞمٚمٝمـ٤م، وحمٚمـف طمٞمـ٨م أطمـرم واًمقىمـ٧م 

يًــٕمٝم٤م، وإٓ.. وضمــ٥م اإلهاع ، وطمــرف اًمؽمشمٞمــؾ أي اًمتــ٠مين ذم إظمــراج الــروف 

أومْمؾ ُمـ طمرذم همػمه  ،ومٜمّمػ اًمًـقرة ُمـثاًل ُمٕمـف ـ أي اًمتـ٠مين ـ أومْمـؾ ُمــ مت٤مُمٝمـ٤م 

اًمٙمٝمـػ يـقم اجلٛمٕمـ٦م، ومـ٢من سمدوٟمف، وًمٕمؾ هذا ذم همػم ُم٤م ـمٚم٥م سمخّمقصف ، يم٘مراءة 

 إمت٤مُمٝم٤م ُمع اإلهاع أومْمؾ ُمـ سمٕمْمٝم٤م ُمع اًمت٠مين. اهـ  ع ش(( اهـ.

وذيمـؽ مثـؾ ( أي: اًمّمـالة، )مو يسـ زمعد ايمدطمقل همقفو( أي: اًمًٜمـ )ومـفو)

( إمج٤مقمـ٤ًم، يمـام ذيمـره فمــد سمؽبـغمة اإلضمـرام( ذم ارسمٕمـ٦م ُمقاوـع، وهـل )رهمع ايمقـديـ

ٟمـ٧م ، وًمٙمــ ًمـق أرادت اًمًـٜم٦ّم قمـغم وضمٝمٝمـ٤م وسمـ٠مّي يمٞمٗمٞمـ٦م يم٤م اخلٓمٞم٥م ذم اعمٖمٜمـل،

 إيمٛمؾ وم٢مّن ومٞمٝم٤م قمنم ؾمٜمـ، جمٛمققم٦م ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:

 ارومــــع يــــديؽ وسمــــــٝم٤م وم٤مؾمـــــت٘مٌال                   

 

ـــ٤مً  ــــٓم٤ًم حم٤مذي ـــرق وؾمــ ـــػ ووم  وايمِم

 

 

 

ـــــــٙم٤ًٌم وآهبــــــ٤مم أذن                      سمــــــ٤مًمٙمػ ُمٜمـ

 

 واطمٜمل اًمرؤوس طم٤مذي أقماله٤م ويمـ 

 ويمـ

 

 

                                                 

 (.2/111حتٗم٦م اعمحت٤مج )اٟمٔمر:  (1)

 (.2/121سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (2)

 (.1/211اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (3)
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 سنٛع , .......................................................................ٚعٓد اي
 اًمنمح  

ـــــداء      ــــــد آسمت ـــــ٤مًمرومع قمٜمـ ـــــدًأ سم  ُمٌت

                  

ـــــٜمد آٟمتٝمــــ٤مء ـــــع قمـ ــــ٤ًم ًمٚمرومـ  وُمٜمٝمٞم

 وىمد أؿم٤مر إمم سمٕمْمٝم٤م ص٤مطم٥م اًمزسمد وم٘م٤مل: 

ـْ   واًمرومــع ًمٚمٞمــديـ ذم اإلطمــرام ؾُمــ

 

ــ٤ممُ  ــ٨م اإلهب ــذا ؿمــحؿ إذنْ  سمحٞم  طِم

ــــــرق إصــــــ٤مسمٕم٤م  ــــــقوم٦م ووم  ُمٙمِم

 

 ويٌتــــدي اًمتٙمٌــــػم طمــــلم رومٕمــــ٤م

 وهذه اًمٕمنم اًمًٜمـ هل: 

 رومع اًمٞمديـ ٟمٗمًٝم٤م. (1)

 أن شمٙمقن يدهي٤م ُمًت٘مٌٚم٦م ًمٚم٘مٌٚم٦م.   (2)

 أن شمٙمقن ُمٙمِمقوم٦م.   (3)

 أن شمٙمقن ُمٗمرىم٦م شمٗمري٘م٤ًم وؾمٓم٤ًم.   (4)

 أن حت٤مذي سم٤مًمٙمػ ُمٜمٙمٌٝم٤م.   (5)

 أن حت٤مذي سم٤مإلهب٤مم ؿمحٛمتل أذٟمٞمٝم٤م.   (6)

 أـمراف أص٤مسمٕمٝم٤م أقمغم أذٟمٞمٝم٤م. أن حت٤مذي   (7)

أن حتٜمل رؤوس إص٤مسمع، أي ُمٞمؾ أـمرف إص٤مسمع ًمٚمِ٘مٌٚم٦م قمٜمد اًمِمـٞمخ    (8)

 اًمرُمكم، ظمالوم٤ًم ًمٚمِمٞمخ اسمـ طمجر.

 أن شمٌتدئ اًمرومع قمٜمد اسمتداء اًمتٙمٌػم.    (9)

أن شمٜمتٝمل ُمـ اًمرومع قمٜمد اٟمتٝم٤مء اًمتٙمٌػم، شمؿ شمرضمع يدهي٤م وهل ص٤مُمت٦م،   (11)

 ٞمنى، ىم٤مسمْم٦م هل٤م أؾمٗمؾ اًمّمدر.واوٕم٦م اًمٞمٛمٜمك ُمع أص٤مسمٕمٝم٤م قمغم يمقع اًم

(، ومتٌدأ اًمرومع سم٤مسمتداء اًمتٙمٌػم، وم٢مذا فمـد ايمرىمقع( يًـ رومع اًمٞمديـ يمذًمؽ )و)

 طم٤مذت يمٗم٤مه٤م ُمٜمٙمٌٞمٝم٤م.. اٟمحٜم٧م ُم٤مّدة اًمتٙمٌػم إمم اؾمت٘مراره٤م ذم اًمريمقع.
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 ٚعٓد ا٫عتداٍ, ٚعٓد ايكٝاّ َٔ ايتػٗد ا٭ٍٚ, .................
 اًمنمح  

(، ومتٌدأ اًمرومع واًمتًٛمٞمع آفمتدال( إرادة )فمـدديـ يمذًمؽ )( يًـ رومع اًمٞمو) 

 ُمع اسمتداء رومع رأؾمٝم٤م، ومتّده إمم أن شمٜمتّم٥م ، وم٢مذا اٟمتّم٧ٌم أرؾمٚم٧م يدهي٤م.

(، ومتٌـدأ رومـع فمــد ايمؼقـوم مــ ايمترـفد إول( يًـ رومع اًمٞمـديـ يمـذًمؽ: )و)

ٟمتّم٧ٌم، اًمٞمديـ قمٜمد وصقهل٤م إمم طمد أىمؾ اًمريمقع، وشمٜمٝمل اًمتٙمٌػم ُمع رومع يدهي٤م إذا ا

صمؿ شُمٜمزل يدهي٤م واوٕم٦م اًمٞمٛمٜمك ُمـع أصـ٤مسمٕمٝم٤م قمـغم يمـقع اًمٞمنـى، ىم٤مسمْمـ٦م هلـ٤م أؾمـٗمؾ 

 اًمّمدر.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

 وًمُِريمـــــقٍع واقمتـــــداٍل سم٤مًمَٗمَ٘مـــــ٤مرْ 

 

ـــقِع اًمٞمًـــ٤مرْ  ـــ٤مُه قمـــغم يُم  وَوْوـــع ُيٛمٜم

 

 

 أؾمـــــــَٗمَؾ َصـــــــدٍر..............

 َصدٍر.........................

.................................... 

وزاد سمٕمْمٝمؿ أّٟمف يًـ رومع اًمٞمديـ ًمٚمرومع ُمـ اًمًـجقد، وىمّٞمـده اًمـٌٕمض سمٛمــ 

ىم٤مم ُمـ ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م، ىم٤مل ذم سمنمى اًمٙمريؿ  ))وزاد سمٕمْمٝمؿ: اًمرومع ُمـ اًم٘مٞم٤مم 

ُمـ اًمًجقد ، وىمّٞمده سمٕمْمٝمؿ، يمام ىم٤مل اًمنمىم٤موي سمٛمـ ىم٤مم ُمـ ضمٚم٦ًم آؾمـؽماطم٦م ، 

سمف، وؿمـٛمقل سمٕمـض ٟمّمـقص  وىمد سمٞمٜم٧م ذًمؽ ذم إصؾ ، وذيمرت صح٦م الدي٨م

 اًمِم٤مومٕمل ًمف (( اهـ.

ويًـ عمـ ىم٤مُم٧م ُمـ اًمتِمٝمد رومع يدهي٤م، وإن مل يٙمـ ُمقوع شمِمٝمده٤م: ٕضمـؾ 

 اعمت٤مسمٕم٦م. ىم٤مل ذم سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ: 

)) ) ُمًــ٠مًم٦م ج(ـــ أي اًمٕماّلُمــ٦م قمٚمــقي سمـــ ؾمــّ٘م٤مف سمـــ حمٛمــد اجلٗمــري ـ يًـــ 

 ن مل يٙمـ ُمقوع شمِمٝمده: ًمٚمٛم٠مُمقم رومع يديف إذا ىم٤مم ُمـ اًمتِمٝمد إول ُمع إُم٤مُمف، وإ

                                                 

 (.217سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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 ٚٚقل ايٝد ايُٝري ع٢ً ايػُاٍ   ٚدعًُٗا ذبت ايؿدز, ٚ عا٤ ا٫ؾتتاح, ....
 اًمنمح  

 ٕضمؾ اعمت٤مسمٕم٦م، سمؾ سمح٨م سمٕمْمٝمؿ ؾمـ اًمرومع ُمـ ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم. 

 :فائدة 

 ًمألص٤مسمع ؾم٧م طم٤مٓت ذم اًمّمالة: ومح٤مًم٦م اًمرومع ذم ٟمحق اًمتحّرم يٜمدب  

٘مٞمــ٤مم وآقمتــدال شمٗمــرق، وطم٤مًمــ٦م اًمريمــقع شمٗمــرق قمــغم اًمــريمٌتلم، شمٗمري٘مٝمــ٤م، وطم٤مًمــ٦م اًم

وطم٤مًم٦م اًمًجقد شمْمؿ وشمقضّمف ًمٚم٘مٌٚم٦م، وطم٤مًم٦م اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم يم٤مًمًجقد قمغم 

ٌّح٦م وشمًٌـط اًمٞمنـى ُمْمـٛمقُم٦م. اهــ  إصح، وطم٤مًم٦م اًمتِمٝمد شم٘مٌض اًمٞمٛمٜمك ٓ اعمً

 يمردي وش ق (( اهـ.

( ىم٤مسمْمـ٦م هبـ٤م د ايمقؿــكوضـع ايمقـ( ُمـ اًمًٜمـ اًمتـل شمٙمـقن داظمـؾ اًمّمـالة )و)

 (،وهل٤م ذم ذًمؽ صمالث يمٞمٗمٞم٤مت:ايمرامل، وصمعؾفو حتً ايمصدر( يمقع اًمٞمد )فمعم)

 : أن شمْمع اًمٞمٛمٜمك قمغم يمقع اًمٞمنى ُمـ همػم ىمٌض.إولم

 : أن شمْمٕمٝم٤م ُمع ىمٌض يمقع اًمٞمنى سمجٛمٞمع أص٤مسمع اًمٞمٛمٜمك.ايمثوكقي

ــي ٤ٌّمسم٦مايمثويمث ــ ــقع اًمٞمنــى، وشم٘مٌْمــٝم٤م سم٤مؾمــتثٜم٤مء اًمً ــك قمــغم يم  : أن شمْمــع اًمٞمٛمٜم

 واًمقؾمٓمك، ومتجٕمٚمٝمام قمغم فمٝمر اًم٤ًمقمد، وهل إومْمؾ. 

وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن متٞمٚمٝم٤م أي يديف إمم اًمٞم٤ًمر ومقق اًم٘مٚمـ٥م : ّٕٟمـف حمـؾ 

 اًمٜمّٞم٦م واإلظمالص واخلِمقع: إذ ُمـ ظم٤مف قمغم رء ووع يده قمٚمٞمف.

( أو دقمــ٤مء دفمــوء آهمتتــوح( ُمـــ اًمًــٜمـ اًمتــل شمٙمــقن داظمــؾ اًمّمــالة: )و)

وذًمؽ ذم همػم صـالة اجلٜمـ٤مزة ،ويًــ يمقٟمـف هًا قم٘مـ٥م  آؾمتٗمت٤مح وم٤مًمٙمؾ صحٞمح،

ّٓ سمًٙمت٦م  سمٞمٜمٝمام ُمنموع   همػم ذيمر   يٗمّمؾ  اإلطمرام: ًمئال شمٙمٌػمة   يًػمة: ًمإلشم٤ٌمع،    إ

                                                 

 (.2/118سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

ّٓ عمـ أدرك اإلُم٤مم ذم همػم اًم٘مٞم٤مم، أو ومٞمف: وًمٙمـ اًمقىم٧م ٓ يًع اًمٗم٤محت٦م، ومال يًـ  وإ

وًمق أدرك اعمـ٠مُمقُم اإلُمـ٤مَم ذم اًم٘مٞمـ٤مم ويمـ٤من اعمـ٠مُمقم  ًمف، يمام ذم ))سمنمى اًمٙمريؿ((،

ُمًٌقىم٤ًم واًمقىم٧م ٓ يًع اًمٗم٤محت٦م.. مل يًـ ًمف آومتت٤مح، وم٠من أشمك سمف.. ومٗمٞمـف اًمتٗمّمـٞمؾ 

 اًم٤ًمسمؼ ذم ومروض اًمّمالة اعمت٘مدم.

 :فائدة    

ىم٤مل ذم ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ((: ))ىم٤مل ذم طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ: يٗمقت دقم٤مء آومتت٤مح 

واًمتٕمــقذ سم٤مإلشمٞمــ٤من سمــام سمٕمــدمه٤م ُمـــ اًمتٕمــقذ ذم إول، واًمًٌــٛمٚم٦م ذم اًمثــ٤مين قمٛمــدًا أو 

 ؾمٝمقًا، سمخالف ُم٤م ًمق ؾمٌؼ ًم٤ًمٟمف (( اهـ.

 وىم٤مل ذم ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ(( أيْم٤ًم:

ًمٚمٛم٠مُمقم اًم٤ًمُمع ىمراءة إُم٤مُمف آىمتّمـ٤مر )) )ُم٠ًمًم٦م: ك( ـ أي اًمٙمردي ـ يٜمٌٖمل  

ذم آومتت٤مح قمغم ٟمحق ))وضمٝم٧م وضمٝمل (( اًمخ، وأن ينع سمف ًمٞمًتٛمع اًم٘مـراءة: سمـؾ 

ّٓ إذا قمٚمؿ إُمٙم٤مٟمف ُمع اًمتٕمقذ واًمٗم٤محت٦م ىمٌؾ ريمقع إُم٤مُمـف،  ٓ يًـ ًمٚمٛم٠مُمقم آومتت٤مح إ

 ومٚمق أُمٙمٜمف اًمٌٕمض أشمك سمف (( اهـ .

م: اًم٘مًؿ إول ىمقهل٤م: ))اهلل أيمؼم يمٌػما، ودقم٤مء آومتت٤مح يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًم

والٛمد هلل يمثػما، وؾمٌح٤من اهلل سمٙمرة وأصٞمال ((، واًم٘مًـؿ اًمثـ٤مين ىمقهلـ٤م: ))وضمٝمـ٧م 

 اعمنميملم ((،  ُمـ  وُم٤م أٟم٤م  ُمًٚماًم  طمٜمٞمٗم٤ًم   وإرض اًمًاموات  ومٓمر   ًمٚمذي وضمٝمل 

                                                 

 (.218)ٙمريؿ اٟمٔمر: سمنمى اًم (1)

 (.2/32(، وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )2/111اٟمٔمر: سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (2)

 (.2/119سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (3)
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 .........................ٚايتعٛذ, ......................................................
 اًمنمح  

واًم٘مًــؿ اًمث٤مًمــ٨م ىمقهلــ٤م: ))إن صــاليت وٟمًــٙمل وحمٞمــ٤مي وممــ٤ميت هلل رب اًمٕمــ٤معملم ٓ 

ذيؽ ًمف وسمذًمؽ أُمرت وأٟم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم ((، وًمق أرادت آىمتّم٤مر قمغم أطمدمه٤م.. 

 وم٤مٕومْمؾ اًمث٤مين. 

 :فائدة 

ــ٤م أول       اعمًــٚمٛملم (( أن ي٘مّمــد يٜمٌٖمــل ًمٚمٛمّمــكم إذا ىمــ٤مل ذم آومتتــ٤مح ))وأٟم

اًم٘مراءة ٓ اعمٕمٜمك إصكم، أو يٓمٚمؼ، وهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٖمػم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

ىم٤مل ذم طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ ))وأُم٤م همػمه ـ أي اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ومال ي٘مّمد هـذا 

 اعمٕمٜمك، ومٚمق ىمّمده.. يمٗمر: سمؾ ي٘مّمد اًم٘مراءة أو يٓمٚمؼ (( اهـ.

ـُ ذِم يُمـِؾ َريمَٕمـ٦مٍ ، (ايمتعقذداظمؾ اًمّمالة: ) ( ُمـ اًمًٜمـ اًمتل شمٙمقنو) ّٓ  وُيً إ

ريمٕم٦م اعمًـٌقق اًمـذي مل يـدرك ُمـع اإلُمـ٤مم وىمتـ٤ًم يًـع اًمٗم٤محتـ٦م، واًمتٕمـقذ ذم اًمريمٕمـ٦م 

 ويًـ يمقٟمف هًا وًمق ذم صالة ضمٝمرّي٦م. ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: إومم آيِمد،

ـــ ٌذ ُيَنْ  ويُمـــؾ  ريمٕمـــ٦ٍم شَمَٕمـــقُّ

 

..............................

ويِمؽمط: أن ٓ يٗمّمؾ سمٞمٜمف وسملم دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح ذيمر همػم ُمنمـوع، ويٗمـقت  ......

ّٓ إن ؾمٌؼ ًم٤ًمهن٤م، يمام ذم ))طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ(( :  سم٤مًمنموع ذم اًمًٌٛمٚم٦م وًمق ؾمٝمقًا، إ

 ٓ سم٤مًمتٙمٌػمات ذم صالة اًمٕمٞمد، يمام ذم سمنمى اًمٙمريؿ.

وإومم  )وم٤مئدة( ذيمره٤م ذم ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ((: ))يٜمدب اًمتٕمقذ ًمٙمؾ ريمٕم٦م

 سمٜمدسمف أسمق طمقيرث   سمؾ أومتك اًمّمالة ،   ظم٤مرج اًم٘مرآن  ًم٘مراءة  أيْم٤ًم   آيمد ، ويٜمدب

                                                 

 (.1/353طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ ) (1)

 (.1/353طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ ) (2)
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 .......................................................................................... 
 اًمنمح  

اًم٘مـراءة  ًم٘مراءة الدي٨م واًمٗم٘مف واًمٜمحق وإذيم٤مر، ىم٤مل: وإذا أشمـك سم٤مًمًٌـٛمٚم٦م سم٘مّمـد

 ؾمـ هل٤م اًمتٕمقذ، أو اًمتؼمك ومال (( اهـ.

ويًـ اًمتٕمقذ ذم ىمراءة اًم٘مٞم٤مم اًمث٤مين ُمـ يمؾ ريمٕمتل اًمٙمًقف، وإٟمام مل يٕمده ًمـق 

 ؾمجد ًمتالوة ًم٘مرب اًمٗمّمؾ، يمام ذم ))اًمتحٗم٦م((.

 :فائدة 

ذه٥م اًمِمٞمخ اسمـ طمجر شمٌٕم٤ًم ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي إمم أّٟمـف يٜمـدب اًمتٕمـقذ عمــ يـ٠ميت    

حت٦م طمٞم٨م ىم٤مل ذم ))اًمتحٗم٦م((: ))وسمح٨م قمدم ٟمدسمف ـ أي اًمتٕمـقذ ـ عمــ سمدل اًمٗم٤م سمذيمر

ي٠ميت سمذيمر سمدل اًمٗم٤محت٦م ُمردود سم٠من إوضمف ظمالومف: ّٕن ًمٚمٜم٤مئ٥م طمٙمؿ اعمٜمقب قمٜمف (( 

 اهـ.

وىم٤مل ذم ))طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ((: ))وقم٤ٌمرة ؿمٞمخٜم٤م يًتح٥م ـ أي اًمتٕمـقذ ـ ًمٕمـ٤مضمز 

وُمــراده   اعمٝمــامت (( اهـــ.أشمــك سمــذيمر سمــدل اًم٘مــراءة ومــٞمام ئمٝمــر، ظمالومــ٤ًم ًمّمــ٤مطم٥م 

. ضُْمُٝمقِريُّ ْٕ ْٞمخ قَمٓمِٞم ٦ُم ا  سمِمٞمخٜم٤م اًمِم 

وواوم٘مٝمؿ اًمِمٞمخ اًمرُمكم ذم ذًمؽ وقم٤ٌمرشمف ذم ))اًمٜمٝم٤مي٦م((:))ويًـتح٥م ًمٕمـ٤مضمز 

 أشمك سمذيمر سمدل اًم٘مراءة ومٞمام ئمٝمر، ظمالوم٤م ًمّم٤مطم٥م اعمٝمامت(( اهـ.

أي وظم٤مًمٗمٝمؿ اخلٓمٞمـ٥م طمٞمـ٨م ىمـ٤مل ذم ))اعمٖمٜمـل((: ))شمٜمٌٞمـف: يمـالم اعمّمـٜمػ ـ 

 سمدقم٤مء   ي٠ميت  أٟمف  ًمٚمٕمجز، يمام سم٤مًمذيمر  ي٠ميت  عمـ  اًمتٕمقذ   اؾمتح٤ٌمب اًمٜمقوي ـ ي٘متيض 

                                                 

 (.2/112سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)

 (.2/34حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (2)

 (.1/353طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ ) (3)
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ٚازبٗددس ؼي َٛاقددل ازبٗددس, ٚيددٝهٔ دٗددس اغيددسأ٠ أخؿددض َددٔ دٗددس ايسدددٌ, ٫ٚ          

 دبٗس حبكس٠ ايسداٍ ا٭داْب, ......................................................
 اًمنمح  

ذم اعمٝمـامت: أن اعمتجـف أّٟمـف ٓ يًـتح٥م، وهـق فمـ٤مهره: ّٕن اًمتٕمـقذ  آومتت٤مح، وىم٤مل

 ًم٘مراءة اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ، ومل يقضمد، سمخالف دقم٤مء آومتت٤مح (( اهـ.

 :مسألة 

ّٓ واطمـدًا ُمـٜمٝمام       ًمق شمٕم٤مرض اًمتٕمقذ ودقم٤مء آومتت٤مح سمحٞم٨م مل يًع اًمقىم٧م إ

(( ُم٤م ٟمّمف: )) )ومرع( شمٕمـ٤مرض أهّيام ٟم٘مدم ؟  ىم٤مل اًمنمواين ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ))اًمتحٗم٦م

ّٓ أطمدمه٤م دون اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ، ومٝمؾ يراقمـك  اًمتٕمقذ ودقم٤مء آومتت٤مح سمحٞم٨م مل يٛمٙمـ إ

ومٞمف ٟمٔمر ؾمؿ قمغم طم٩م  ؟آومتت٤مح: ًمًٌ٘مف، أو اًمتٕمقذ: ّٕٟمف ًمٚم٘مراءة إومْمؾ واًمقاضم٦ٌم

أىمقل: إىمرب اًمث٤مين: ّٕن اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمتحٗمظ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من وأيْم٤ًم ومٝمـق ُمٓمٚمـقب 

 ىمراءة ع ش (( اهـ. ًمٙمؾ 

وىمـ٤مل ذم ))سمنمـى اًمٙمـريؿ((: ))آومتتـ٤مح أومْمـؾ ُمٜمـف ـ أي اًمتٕمـقذ ـ ًمٚم٘مـقل 

 سمقضمقسمف(( اهـ.

دم ( ًمٖمـػم اعمـ٠مُمقم واعمٜمٗمـرد )اجلفر( ُمـ اًمًٜمـ اًمتل شمٙمقن داظمؾ اًمّمالة: )و)

 (، وهق اًمريمٕم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ يمؾ ُمـ: صالة اعمٖمرب، وصالة مقضع اجلفر

( ويمقؽـ صمفر اظمرأة أطمػض مـ صمفر ايمرصمـؾ، وٓ  فـرة اًمّمٌح، )اًمٕمِم٤مء، وصال

 سمحية اًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م  جيٝمر اخلٜمثك  (، وٓ آصموكى ايمرصمول   زمحرضةاعمرأة )

                                                 

 (.1/217ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (1)

 (.2/34طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين ) (2)

 (.221سمنمى اًمٙمريؿ ) (3)
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 ٚاإلضساز ؼي َٛقع٘, ٚايتأَري, ......................................................
 اًمنمح  

أي اعمـرأة واخلٜمثـك اجلٝمـر دون ضمٝمـر اًمرضمـؾ يمـام يمذًمؽ، أُم٤م ذم اخلٚمقة ومٞمٜمدب هلـام 

 أؾمٚمٗمٜم٤م، ويمذا سمحية اعمح٤مرم واًمٜم٤ًمء.  

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ـــرْ  ـــُر أو ِه  ُأصمِ  وؾمـــقَرٌة واجلَْٝم

 

ــــــْن  ـــــك شُم ـــــل  إُٟمَث ـــــد أضمٜمٌَِ  وقمٜم

( إن يم٤مٟمـ٧م هـل اإلُمـ٤مم، وهـق ذم صم٤مًمثـ٦م اإلرسار دم مقضعف( يًـ ًمٚمٛمرأة )و) 

 ٤مء، ومجٞمع صالة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم.اعمٖمرب، وصم٤مًمث٦م وراسمٕم٦م اًمٕمِم

( ًمإلُمــ٤مم واعمٜمٗمــرد واعمــ٠مُمقم، ايمتــلمكم( يًـــ هلــ٤م داظمــؾ اًمّمــالة يمــذًمؽ: )و)

ًم٘مراءشمــف، وىمــراءة إُم٤مُمــف اًمــذي ؾمــٛمع ُمـــ آظمــر وم٤محتتــف ، واًمتــ٠مُملم هــق: ىمــقل آُمــلم 

سم٤مًمتخٗمٞمػ أي: اؾمتج٥م ي٤م رب، ومٚمق ؿمـددت اعمـٞمؿ قمـغم ُمٕمٜمـك ىم٤مصـديـ إًمٞمـؽ يـ٤م 

ــ٥م ىم ـــ أن ختّٞم ــرم ُم ــ٧م أيم ــ٧م صــالهت٤م إن رب، وأٟم ..  سمٓمٚم ّٓ ٤مصــدًا.. مل ييــ،  وإ

 ؿمددت ومل شم٘مّمد هذا اعمٕمٜمك.

 ويًـ اًمت٠مُملم ظم٤مرج اًمّمالة يمذًمؽ: ًمٙمـ ومٞمٝم٤م آيمد.

، و سمـ٤مًمريمقع وًمـق {٩}انفاححوت:   چڄ  ڄچ ويٗمقت اًمتـ٠مُملم سمـ٤مًمتٚمّٗمظ سمٕمـد 

 ويمذا اًمًٙمقت اًمٓمقيؾ قمٜمد اًمِمٞمخ سمـ طمجر.ؾمٝمقًا ومٞمٝمام أي: اًمّمقرشملم،

 :فائدة  

يًـ سمٕمد )وٓ اًمْم٤مًملم( وىمٞمؾ سمٕمد آُمـلم، يمـام ذم اخلـؼم: )رّب اهمٗمـر زم(.        

 ىم٤مل اًمًّٞمد قمٛمر اًمٌٍمي: ))وم٢من زاد وًمقاًمدي وجلٛمٞمع اعمًٚمٛملم.. مل يي(( اهـ،  

                                                 

 (.221اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)

 (.221(، وسمنمى اًمٙمريؿ )1/223اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (2)



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
484 

 ٚقسا٠٤ ايطٛز٠, ٚتهبريات ا٫ْتكاٍ,....................................................
 اًمنمح  

 ٘مقل همػمه: ٓ سم٠مس سمذًمؽ ، أي أٟمف ٓ ُمًٜمقن وٓ ُمٙمروه.وهق  ُم٤ًموي ًم

( سمٕمــد اًمٗم٤محتــ٦م ذم اًمريمٕمــ٦م إومم ومــراءة ايمســقرة( يًـــ داظمــؾ اًمّمــالة: )و)

واًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وذًمؽ ًمٖمػم اعم٠مُمقم اًمًـ٤مُمع ىمـراءة إُم٤مُمـف، أُمـ٤م هـق.. ومـال شمًــ ًمـف 

٦م ًمإلُمـ٤مم اًمث٤مًمثـ٦م اًمًقرة، سمؾ يًتٛمع إمم ىمراءة إُم٤مُمف، وم٠من ؾُمٌؼ هب٤م أي: يم٤مٟم٧م سم٤مًمٜمًٌ

 وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف إومم أو اًمث٤مٟمٞم٦م.. ىمرأ ومٞمٝمام.   أو اًمراسمٕم٦م،

وم٢من مل يًٛمع ىمراءشمف يم٠من سمٕمد قمٜمف، أو يم٤من سمف صٛمؿ، أو ؾمٛمع صقشم٤ًم ٓ يٗمٝمٛمف، 

أو يم٤من هٜم٤مك ُم٤مٟمع ُمـ اًمًامع، أو أه اإلُم٤مم سم٤مًم٘مراءة وًمق ذم اجلٝمرّي٦م.. ىمراء اعم٠مُمقم 

ضمٝمر اإلُم٤مم ذم اًمنّي٦م.. اؾمتٛمع اعم٠مُمقم ًم٘مراءشمف،  اًمًقرة: إذ ٓ ُمٕمٜمك ًمًٙمقشمف، وًمق

يمام ّسح سمف ذم ))اعمجٛمقع(( اقمت٤ٌمرًا سمٗمٕمؾ اإلُم٤مم، وصـحح اًمراومٕمـل ذم ))اًمنمـح 

اًمّمٖمػم(( اقمت٤ٌمر اعمنموع ذم اًمٗم٤محت٦م، ومٕمغم هذا ي٘مرأ اعمـ٠مُمقم ذم اًمنـّي٦م ُمٓمٚم٘مـ٤ًم، وٓ 

 ي٘مرأ ذم اجلٝمرّي٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم. 

( همػم شمٙمٌػمة سمؽبغمات آكتؼولاًمّمالة: )( ُمـ اًمًٜمـ اًمتل شمٙمقن داظمؾ و)

آطمؽمام، ويًـ ُمّد اًمتٙمٌػم ومٞمٝم٤م إمم اًمريمـ اًمذي سمٕمده، ىم٤مل ذم سمنمى اًمٙمريؿ 

))ويًـ شمٙمٌػمة واطمدة يٛمّده٤م ُمـ اسمتداء رومٕمف ُمـ اًمًجقد إمم اًم٘مٞم٤مم سمنمط أن ٓ 

٦م يٓمقهّل٤م أيمثر ُمـ ؾمٌع أًمٗم٤مت ـ وهل أرسمع قمنمة طمريم٦م ـ وم٢مذا يم٤من زُمـ اًمرومع وضمٚمً

آؾمؽماطم٦م يزيد قمغم ؾمٌع أًمٗم٤مت.. أىمتٍم ذم اًمتٙمٌػم قمغم ىمدره٤م ـ أي اًمًٌع 

 إًمٗم٤مت وٓ يزيد قمٚمٞمٝم٤م ـ صمؿ اؿمتٖمؾ سمذيمر إمم أن يٜمتّم٥م ىم٤مئاًم، وٓ شمًـ شمٙمٌػمشم٤من

                                                 

 (.221اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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 ٚايتطبٝح ؼي ايسنٛع ٚايطذٛ , ......................................................
 اًمنمح  

  ـ.إشمٗم٤مىم٤ًم(( اه

ايمتسبقح دم ايمرىمقع ( ُمـ اًمًٜمـ اًمتل شمٙمقن داظمؾ اًمّمالة يمذًمؽ: )و)

ويًـ ذم اًمريمقع أن شم٘مقل اعمّمٚمٞم٦م: ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ وسمحٛمده (، وايمسجقد

)صمالصم٤ًم(، ويًـ ذم اًمًجقد أن شم٘مقل: ؾمٌح٤من ريب إقمغم وسمحٛمده )صمالصم٤ًم(: 

اٍت..  لدي٨م: ))إَِذا َريَمَع َأطَمُديُمْؿ وَمَ٘م٤مَل ذِم ُريُمققِمِف: َ اًْمَٕمٔمِٞمِؿ صَماَلَث َُمر  ٌَْح٤مَن َريبِّ ؾُم

قَْمغَم  ْٕ َ ا ٌَْح٤مَن َريبِّ وَمَ٘مْد شَمؿ  ُريُمققُمُف، َوَذًمَِؽ َأْدَٟم٤مُه، َوإَِذا ؾَمَجَد وَمَ٘م٤مَل ذِم ؾُمُجقِدِه: ؾُم

اٍت.. وَمَ٘مْد شَمؿ  ؾُمُجقُدُه، َوَذًمَِؽ َأْدَٟم٤مُه(( أظمرضمف اًمؽمُمذي وأسمق داود واسمـ  صَماَلَث َُمر 

وهل أدٟمك اًمٙمامل، وًمق إلُم٤مم همػم حمّمقريـ ومل يروقا ، وأيمٛمؾ ُمٜمف  ف،ُم٤مضم

 مخس ، ومًٌع، ومتًع ، وم٢مطمدى قمنم وٓ شمزيد قمٚمٞمٝم٤م. 

وهذا إيمٛمؾ اًمذي ذيمرٟم٤مه إٟمام هق ًمٚمٛمٜمٗمردة وم٘مط، أُّم٤م اإلُم٤مم.. ومال يزيد قمغم 

ّٓ سمنموط  ضمقاز اًمتٓمقيؾ وهل:   اًمثالث إ

 إن أّم حمّمقريـ.  (1)

ٓمقيؾ، واقمتؼم اًمِمٞمخ اسمـ طمجـر روـ٤مهؿ سمـ٤مًمٜمٓمؼ ، وىمـ٤مل      إن روقا سم٤مًمت   (2)

 اًمِمٞمخ اًمرُمكم: يٙمٗمل اًمٔمـ.

 إذا يم٤مٟم٧م اجلامقم٦م سمٛمًجد همػم ُمٓمروق.   (3)

 أن ٓ يٓمرأ قمٚمٞمٝمؿ همػمهؿ وإن ىمؾ طمْمقره.   (4)

 أن ٓ يتٕمٚمؼ سمٕمٞمٜمٝمؿ طمؼ يم٠مضمراء إضم٤مرة قملم قمغم قمٛمؾ ٟم٤مضمز، وأرىّم٤مء أو    (5)

                                                 

 (.236سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)

 (.219اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (2)
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

 طمٚمٞمالت.

))اًمٚمٝمــؿ ًمــؽ : ويًـــ ذم اًمريمــقع أن شمزيــد اعمٜمٗمــردة واإلُمــ٤مم سم٤مًمنمــوط اعمــ٤مرة

ريمٕم٧م ، وسمؽ أُمٜم٧م، وسمؽ أؾمٚمٛم٧م، ظمِمع ًمؽ ؾمٛمٕمل وسمٍمـي، وخمّـل وقمٔمٛمـل 

 وقمّمٌل، وُم٤م اؾمت٘مّٚم٧م سمف ىمدُمل هلل رب اًمٕم٤معملم ((.

ـْ  َؿ يَم٤مَن إَِذا ومَٕم ِل  َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َريِضَ اهلل قَمٜمُْف َأن  اًمٜمٌ  قَمكِمِّ سْم

ًَمَؽ َريَمْٕم٧ُم، َوسمَِؽ آَُمٜم٧ُْم، َوًَمَؽ َأؾْمَٚمْٛم٧ُم، َأْٟم٧َم َريبِّ ظَمَِمَع ايمؾفؿ  َريَمَع ىَم٤مَل: ))

ي، َوخُمِّل َوقَمْٔمِٛمل َوقَمَّمٌِل، َوَُم٤م ا ؾْمَتَ٘مٚم ٧ْم سمِِف ىَمَدُِمل هللِ ِ َربِّ ؾَمْٛمِٕمل َوسَمٍَمِ

 اًْمَٕم٤معَملَِم(( أظمرضمف ُمًٚمؿ وأمحد.

ًَمَؽ اًمٚمٝمؿ  )): ويًـ ذم اًمًجقد أن شمزيد اعمٜمٗمردة واإلُم٤مم سم٤مًمنموط اعم٤مرة

َرُه، َوؿَمؼ   ؾَمَجْدُت، َوسمَِؽ آَُمٜم٧ُْم، َوًَمَؽ َأؾْمَٚمْٛم٧ُم، ؾَمَجَد َوضْمِٝمل ًمِٚم ِذي ظَمَٚمَ٘مُف َوَصق 

ـُ اخْل٤َمًمِِ٘ملَم(( يمام أظمرضمف اإلُم٤مم ُمًٚمؿ، وزاد ذم ؾَمْٛمَٕمُف َوسَمٍَمَ  ًَ ٤ٌَمَرَك اهلل َأطْم ُه، شَم

))اًمروو٦م((: )سمحقًمف وىمقشمف( ىمٌؾ )شم٤ٌمرك اهلل(، ويًتح٥م أن شم٘مقل ذم اًمًجقد 

وِح(( يمام ذم اًمّمحٞمحلم وٌس َرٌب اعْمَاَلِئَٙم٦ِم َواًمرُّ ٌُّقٌح ىُمدُّ  أيْم٤ًم: ))ؾُم

 –ذم وضمقب اًم٘مراءة ذم اًم٘مٞم٤مم، و  ىم٤مل ذم )سمداي٦م اعمحت٤مج(: ))والٙمٛم٦م

وقمدم وضمقب اًمتًٌٞمح ذم اًمريمقع  –إظمػم  –اًمتِمٝمد ذم اجلٚمقس   -وضمقب 

ٌِّس سم٤مًمٕم٤مدة، ومقضم٥م ومٞمٝمام: ًمٞمتٛمٞمزا قمٜمٝمام،  واًمًجقد: أٟمف ذم اًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد ُمتٚم

 أي: أن اًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد مه٤م يم٤مًمٕم٤مدة وم٤مًمٜم٤مس  سمخالف اًمريمقع واًمًجقد(( اهـ ،

                                                 

 (.1/243سمداي٦م اعمحت٤مج ) (1)
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 هلل غئ ظيدٙ, .............................................................ٚقٍٛ مسل ا
 اًمنمح  

ي٘مقُمقن وي٘مٕمدون، ومقضم٧ٌم اًم٘مراءة ومٞمٝمام ذم اًمّمالة ًمٞمتٛمٞمز ريمقع وىمٕمقد اًمّمالة 

 قمـ ىمٞم٤مم وىمٕمقد اًمٕم٤مدة، أُم٤م اًمريمقع واًمًجقد ومٚمٞمس مه٤م قم٤مدة أصال.

( ومقل: ؽمؿع اهلل ظمــ محـدهذًمؽ: )( ُمـ اًمًٜمـ اًمتل شمٙمقن داظمؾ اًمّمالة يمو)

 قمٜمد آقمتدال

 ويًـ ذًمؽ ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم واعمٜمٗمرد.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ــــــ٤ملِ  ن ًمًــــــ٤مئر اٟمت٘م  ويمــــــؼمِّ

 

ــــدالِ  ــــٛمٞمُع ٓقمت ــــٜم ام اًمت ً  ًمٙم

ــْؾَء   ِ ــَٛمَقاِت َوُِم  ً ــْؾَء اًم ــُد ُِم ــَؽ اْلَْٛم ــ٤م ًَم ٜمَ ــدال: ))َرسم  ويًـــ أن شم٘مــقل ذم آقمت

َْرِض َوُِمــْؾَء َُمــ٤م ؿِمــئْ  ْٕ  سَمْٕمــُد(( يمــام أظمرضمــف اإلُمــ٤مم أمحــد، وأسمــق داود، ا
ٍ
ء ـْ َرْ ٧َم ُِمــ

واًمؽمُمذي، واًمٜم٤ًمئل، واسمـ ُم٤مضمف، وهمـػمهؿ، يمـام يًــ أن شمزيـد اعمٜمٗمـردة واإلُمـ٤مم 

 َٓ َٓ ُُمْٕمٓمِـَل عمَِـ٤م َُمٜمَْٕمـ٧َم َو َٓ َُم٤مٟمَِع عم٤َِم َأقْمَٓمْٞم٧َم َو  َواعْمَْجِد 
ِ
سم٤مًمنموط اعم٤مرة: ))َأْهَؾ اًمث ٜم٤َمء

(( أظمرضمف ُمًٚمؿ.َيٜمَْٗمُع َذا   اجْلَدِّ ُِمٜمَْؽ اجْلَدُّ

ويًـ اًم٘مٜمقت ذم اقمتدال اًمريمٕم٦م إظمػمة ُمـ اًمّمٌح، وآظمر ريمٕم٦م ُمـ اًمـقشمر 

ذم اًمٜمّمػ إظمػم ُمـ رُمْم٤من، وؾمٞم٠ميت الدي٨م قمٜمف سمـ٢مذن اهلل شمٕمـ٤ممم ُمٗمّمـاًل آظمـر 

 اًم٤ٌمب.

وُمـ اًمًٜمـ اًمتل شمٙمقن داظمؾ اًمّمالة يمذًمؽ: دقم٤مء اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم، 

يِن َواْروَمْٕمٜمِل َواْرُزىْمٜمِل َواْهِديِن َوقَم٤مومِٜمِل َواقْمُػ وهق: ))رَ  بِّ اهْمِٗمْر زِم َواْرمَحْٜمِل َواضْمؼُمْ

 قَمٜمِّل((.

 أىمؾ   قمـ شمزيد   ٓ ظمٗمٞمٗم٦م   ضمٚم٦ًم  وهل، آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم   يمذًمؽ وشمًـ 
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ٚٚقل ايٝددٜٔ عًد٢ ايؿددرٜٔ ؼي ازبًدٛع َدل ْػدسُٖا إ٫ ؼي دًدٛع ايتػدٗد         

 تكبض اي٢ُٓٝ إ٫ اغيطبش١ ؾإْٗا تػري بٗا َتػٗد٠, ...ؾإْٗا تبطؽي ايٝطس٣ ٚ
 اًمنمح  

اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم ، وشمٙمقن ذم إومم واًمث٤مًمث٦م ُمـ همـػم اعمٖمـرب أي: سمٕمـد يمـؾ 

ؾمجدة شم٘مقم قمٜمٝم٤م وًمق ُمـ اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، يم٠من مل شم٘مٕمد ًمٚمتِمٝمد إول، ٓ سمٕمد ىمٞم٤مُمٝم٤م 

 ُمـ ؾمجدة اًمتالوة. ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ــــ٦ُم  ًَ ــــ٤موضَمْٚم َٗمٜمَْٝم ــــ٦ِم ظَمٗمِّ اطَم  اًمر 

 

 ذم يُمـــؾِّ ريمَٕمـــ٦ٍم شم٘مـــقُم قمٜمَٝمـــ٤م

 

 

 

وًمق زادهت٤م قمغم ىمدر أىمؾ اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم.. يمره، وم٢من سمٚمٖمـ٧م ُمـ٤م يٌٓمـؾ 

ذم اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم.. سمٓمٚم٧م صالهت٤م قمٜمد اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر: ٕهنـ٤م ُمٚمح٘مـ٦م 

ف ٓ يٌٓمـؾ سم٤مًمريمـ اًم٘مّمػم قمٜمـده، وىمـ٤مل اًمِمـٞمخ اًمـرُمكم: اعمٕمتٛمـد ُمـ٤م ىم٤مًمـف اًمقاًمـد أٟمـ

  شمٓمقيٚمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم: ٕهن٤م ُمٚمح٘م٦م سم٤مًمريمـ اًمٓمقيؾ قمٜمده.

ـّ  وًمـق أطمرُمـ٧م وإُم٤مُمٝمـ٤م ومٞمٝمـ٤م.. مل يٚمزُمٝمــ٤م ُمقاوم٘متـف، وإذا شمريمٝمـ٤م اإلُمـ٤مم.. ؾمــ

 ًمٚمٛم٠مُمقم ومٕمٚمٝم٤م: ّٕن زُمٜمٝم٤م ىمّمػم. 

وضع ايمقديـ فمعم ايمػخذيـ دم اجلؾقس مع كممهو، إٓ ( ُمـ اًمًٜمـ أيْم٤ًم: )و)

(، أي: ٟمنمــ إصــ٤مسمع ُمــع وــٛمٝم٤م:  ّٕن ايمقرســى دم صمؾــقس ايمترــفد همنهنــو سمبســط

وسمؼبض ايمقؿـك إٓ اظمسـبحي همنهنـو سمرـغم شمٗمرجيٝم٤م يزيؾ سمٕمْمٝم٤م يم٤مإلهب٤مم قمـ اًم٘مٌٚم٦م، )

(، ومؽمومـع اعمًـٌح٦م ُمـع إُم٤مًمتٝمـ٤م قمٜمـد ىمقهلـ٤م ذم اًمتِمـٝمد: ))إٓ اهلل(( وٓ هبو مترـفدة

((: ))سمـ٠من شمْمٕمٝم٤م إٓ آظمر اًمتِمٝمد، وشمْمـؿ اإلهبـ٤مم إمم اعمًـٌح٦م، ىمـ٤مل ذم ))اًمتحٗمـ٦م

جيٕمؾ رأس اإلهب٤مم قمٜمد أؾمٗمٚمٝم٤م قمغم ـمـرف راطمتٝمـ٤م: ًمالشمٌـ٤مع، رواه ُمًـٚمؿ، وىمٞمـؾ: 

 سم٠من جيٕمٚمٝم٤م ُم٘مٌقو٦م حت٧م اعمًٌح٦م، وىمٞمؾ: يرؾمؾ اإلهب٤مم أيْم٤م ُمع ـمقل اعمًٌح٦م، 

                                                 

 (.1/381طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ ) (1)
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 ٚا٫ؾرتاؽ ؼي طيٝل ازبًطات, ٚايتٛزى ؼي ازبًط١ ا٭خري٠, ....................
 اًمنمح  

ــغم أ ــؾ: يْمــٕمٝم٤م قم ـــ، وىمٞم ــ٤ٌمسم٦م صــٌٕمف اًمقؾمــٓمك(( اه ــ٤مرة سمً ــره اإلؿم وشمٙم

 ىم٤مل ذم اًمزسمد: اًمٞمنى.

..............................

...... 

دِ  ـِ ذم اًمت َِمـٝمُّ  َوَوْع قمـغم اًمَٗمخـَذْي

ا ُيًــَرايَم٤م   َيَديَؽ واْوـُٛمْؿ ٟمـ٤مِذَ

 

ٌ ٤مسَم٦ٍم ُيْٛمٜم٤َميَمـــ٤م  واىمـــٌِْض ؾِمـــَقى ؾَمـــ

 

 

 

 

ـــــــفْ  َٚم ـــــــَد )إٓ اهللُ(  وم٤معُمَٝمٚمِّ  وقمٜم

 

ٞم٧َم ًَمــفْ   إروَمــْع ًمتقطمٞمــِد اًمــذي َصــٚم 

 

 

 

اًمتل ٓ يٕم٘مٌٝم٤م ؾمـالم،  (آهمؼماش دم مجقع اجلؾسوت( ُمـ اًمًٜمـ يمذًمؽ: )و) 

وُمٜمٝم٤م اًمتِمٝمد إظمػم ًمق يم٤من قمٚمٞمٝم٤م ؾمجقد ؾمٝمق وأرادت أن شمًجد أو أـمٚم٘م٧م، ٓ 

 إن ىمّمدت شمرك اًمًجقد ًمٚمًٝمق، 

٤م سمٕمـد أن شمْمـٕمٝم٤م وهق أي: آومؽماش أن دمٕمؾ يمٕم٥م رضمٚمٝم٤م اًمٞمنى ومرؿم٤ًم هلـ

ــك، وشمْمــع أـمــراف سمٓمــقن  ــ٤م اًمٞمٛمٜم ــ٤م إرض، وشمٜمّمــ٥م رضمٚمٝم ــكم فمٝمره ــ٨م ي سمحٞم

 أص٤مسمٕمٝم٤م قمغم إرض ُمتقضمٝم٦م ًمٚم٘مٌٚم٦م.

( أي اًمتـل يٕم٘مٌٝمـ٤م اًمًـالم، وًمـٞمس ُمٜمٝمـ٤م ضمٚمًـ٦م وايمتقرك دم اجلؾسي إطمغمة)

اًمتِمٝمد إظمػم ًمق يم٤من قمٚمٞمٝمـ٤م ؾمـجقد ؾمـٝمق وأرادت أن شمًـجد أو أـمٚم٘مـ٧م، ٓ إن 

ــجقد ًم ــرك اًمً ــر ذم ىمّمــدت شم ـــ طمج ــٞمخ اسم ــ٤مل اًمِم ــ٤ًم. ىم ــدم ىمريٌ ــام شم٘م ــٝمق، يم ٚمً

))اًمتحٗم٦م((: ))وإصح: أٟمف يٗمؽمش اعمًٌقق ذم شمِمٝمد إُم٤مُمف إظمػم، واًم٤ًمهل ذم 

 شمِمٝمده إظمػم ىمٌؾ ؾمجقد اًمًٝمق: ٕٟمف ًمٞمس آظمر صالهتام، وحمٚمف إن ٟمقى اًم٤ًمهل 

 

                                                 

 (.2/87حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (1)

 (.2/86حتٗم٦م اعمحت٤مج )اٟمٔمر:  (2)
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......................................................................................... 
 اًمنمح  

 اًمًجقد أو أـمٚمؼ قمغم إوضمف(( اهـ.

واًمتقرك هق: أن دمٚمس قمغم وريمٝم٤م إين، وخترج رضمٚمٝم٤م اًمٞمنى ُمـ ضمٝمـ٦م 

 اًمٞمٛمٜمك، وشمٜمّم٥م رضمٚمٝم٤م اًمٞمٛمٜمك وشمقضمف أص٤مسمٕمٝم٤م ًمٚم٘مٌٚم٦م.

ويًـ ذم اًمّمالة يمذًمؽ اًمٜمٔمر إمم ُمقوع ؾمجقده٤م وًمق صالة اجلٜمـ٤مزة، وًمـق 

ُمـ ذم فمٚمٛم٦م، وًمـق أُمـ٤مم اًمٙمٕمٌـ٦م. ىمـ٤مل  ذم سمنمـى اًمٙمـريؿ: )واعمٕمتٛمـد أٟمـف ٕقمٛمك و

يٜمٔمــر حمــؾ ؾمــجقده( اهـــ، أي: أُمــ٤مم اًمٙمٕمٌــ٦م، وسمــف ىمــ٤مل اًمِمــٞمخ اسمـــ طمجــر ظمالومــ٤ًم 

إٓ قمٜمـد ىمقًمـف ))إٓ  ًمٚماموردي وم٢مٟمف ىمـ٤مل: أهنـ٤م شمٜمٔمـر إمم اًمٙمٕمٌـ٦م إذا يمـ٤من أُم٤مُمٝمـ٤م.

اًم٘مٞم٤مم ًمق يم٤مٟم٧م ذم اًمتِمٝمد إول،  اهلل(( ومتٜمٔمر إمم ُمًٌحتٝم٤م، وشمٌ٘مك ٟم٤مفمرة إًمٞمٝم٤م إمم

 وإمم اًمًالم ًمق يم٤مٟم٧م ذم اًمتِمٝمد إظمػم.

ويًـ ومتح سمٍمه٤م وقمدم شمٖمٛمٞمْمـف ـمـقال اًمّمـالة، وٓ يٙمـره شمٖمٛمٞمْمـف إن مل 

ختػ ضرًا ، سمـؾ أومتـك اًمِمـٞمخ اًمٕمـز سمــ قمٌـد اًمًـالم سم٠مّٟمـف أومم أي: اًمتٖمٛمـٞمض إذا 

ِمـٞم٧م ُمٜمـف ضرًا.. ؿمقش قمدُمف ظمِمققمٝم٤م أو طمْمقر ىمٚمٌٝم٤م يمـام ذم اًمتحٗمـ٦م، ومـ٢مذا ظم

 يمره: سمؾ حيرم أن فمٜم٧م شمرشم٥م طمّمقل ضر قمٚمٞمٝم٤م ٓ حيتٛمؾ قم٤مدة.

 :فائدة 

 اًمتٖمٛمٞمض ذم اًمّمالة شمٕمؽميف أطمٙم٤مم أرسمٕم٦م، وهل: 

 ُمًتح٥م، إن يم٤من ي٤ًمقمده٤م قمغم الْمقر واخلِمقع. ـ1

                                                 

 (.2/85حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (1)

 (.218سمنمى اًمٙمريؿ )اٟمٔمر:  (2)

 (.2/118حتٗم٦م اعمحت٤مج )اٟمٔمر:  (3)
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 ٚايتط١ًُٝ ايجا١ْٝ, ٚا٫يتؿات ؼي ايتط١ًُٝ ا٭ٚزي ضيّٝٓا ٚؼي ايجا١ْٝ  ا٫ّ.

 صالٗ اليفل

يؿًٛات اغيٓدٚب١ نجري٠, ٖٚٞ ع٢ً ث٬ث١ أقطاّ: ْاؾ١ً هلا ٚقت, ْٚاؾ١ً هلا ا

ضبب, ْٚاؾ١ً َاًك١, ؾايٓاؾ١ً اييت هلا ٚقت: َجٌ ؾ٠٬ ايعٝدٜٔ: عٝد ايؿاس 

 ٚعٝد ا٭قش٢, ٜٚدخٌ ٚقتُٗا باًٛع ايػُظ ّٜٛ ايعٝد, ......................
 اًمنمح  

 ر إًمٞمف.واضم٥م، إن يم٤من أُم٤مُمٝم٤م ُم٤م حيرم اًمٜمٔم ـ2

 طمرام، يمام ذم صالة اخلقف.  ـ3

 ظمالف إومم، إن يم٤من ًمٖمػم طم٤مضم٦م.  ـ4

 (، سمخالف إومم ومٝمل واضم٦ٌم.ايمتسؾقؿي ايمثوكقي( ُمـ اًمًٜمـ يمذًمؽ: )و)

(، آيمتػــوت دم ايمتســؾقؿي إولم يؿقـــًو، ودم ايمثوكقــي ؾمــامًٓ ( يًـــ يمــذًمؽ )و)

 ذم ذوط اًمًالم.ويًـ هل٤م أن ٓ شمٚمتٗم٧م إٓ سمٕمد اًمٜمٓمؼ سمٛمٞمؿ قمٚمٞمٙمؿ، يمام شم٘مدم 

 

 صالٗ اليفل

ىمثغمة، وهل فمعم شمالشمي أومسوم: كوهمؾي ( أي: همػم اعمٙمتقسم٤مت )ايمصؾقات اظمـدوزمي)

( أي: وكوهمؾـي مطؾؼـي( ُمتـك ُمـ٤م طمّمـؾ ؾمـٌٌٝم٤م.. ٟمـدسم٧م، )هلو وومً، وكوهمؾي هلو ؽمبى

 ًمٞمس هل٤م وىم٧م وٓ ؾم٥ٌم ُمٕملم.

 -ضـحكفمقد ايمػطـر، وفمقـد إ –همويمـوهمؾي ايمتل هلو وومً مثؾ: صالة ايمعقديـ )

ــتفام ــدطمؾ ووم ــديـ )وي ــقع( أي: اًمٕمٞم ـــ )زمطؾ ــؾ ُم ــقم ( أول رء وإن ىم ايمرــؿس ي

(، ويًـ شم٠مظمػمه٤م طمتك شمرشمٗمع اًمِمـٛمس ىمـدر رُمـح: ًمالشمٌـ٤مع، وًمٚمخـروج ُمــ ايمعقد

ظمالف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اًم٘م٤مئؾ سمٛمٜمع ومٕمٚمٝم٤م ىمٌؾ ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس ىمدر رُمـح، وهـق ىمـقل 

 اًمرُمح ذم إوىم٤مت اًمتل قمٜمدٟم٤م، ومٗمٕمٚمٝم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ظمالف إومم وىمد شم٘مدم سمٞم٤من ىمدر 
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ٜٚطتُس إزي شٚاهلا, ُٖٚا أؾكٌ ايٓٛاؾٌ, ٜٚطتشب إٔ تؿًٞ طياع١. ٚؾ٠٬ 

 ايعٝد زنعتإ ذبسّ بُٗا ب١ٝٓ عٝد ايؿاس أٚ ب١ٝٓ عٝد ا٭قش٢.........
 اًمنمح  

 وَهو أهمضؾ ( أي: اًمِمٛمس، )إلم زواهلو( وىمتٝم٤م )ويستؿرحترم ومٞمٝم٤م اًمّمالة،)

أسمق طمٜمٞمٗم٦م أن صالة اًمٕمٞمد ومـرض قمـلم، وىمـ٤مل اإلُمـ٤مم أمحـد:  (، وىم٤مل اإلُم٤ممايمـقاهمؾ

 ومرض يمٗم٤مي٦م، وهق ىمقل قمٜمدٟم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م،  

(، ويًتثٜمك ال٤مج سمٛمٜمـك، ومـال يًـتح٥م ًمـف صـالة ويستحى أن سمصعم مجوفمي)

أي:  –اًمٕمٞمد مج٤مقم٦م، ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمؽمُمز رمحف اهلل: ))ىمقًمف: )ًمٙمـ ومرادى ٓ مج٤مقم٦م( 

يض، واىمتْم٤مه يمالم اعمتقزم طمٞم٨م ىم٤مل: مل شمنمع هلـؿ هذا ُم٤م سح سمف اًم٘م٤م  -الج٤مج 

اجلامقم٦م، وهق اعمٕمتٛمد، ىم٤مل اًمًٞمد قمٛمر اًمٌٍمي: )ًمٕمؾ حمؾ قمدم ُمنموقمٞم٦م اجلامقمـ٦م 

ًمٚمح٤مج طمٞم٨م يم٤مٟم٧م قمغم اًمقضمف اعمٕمٝمقد ُمـ مجع اجلٛمٞمع ذم ُمقوع، أُم٤م ًمق ومرض أن 

ٚمٝمـ٤م ومـرادى مجٕم٤ًم اضمتٛمٕمقا سمٛمحؾ وأرادوا ومٕمٚمٝم٤م.. وم٤مًم٘مقل سم٠من إومم هلؿ طمٞمٜمئٍذ: ومٕم

ومٌٕمٞمد يمؾ اًمٌٕمد(، ىم٤مل اًمنمواين: )ويدومع اًمٌٕمد قمدم جملء اجلامقمـ٦م ومٞمٝمـ٤م قمٜمـف صـغم 

اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ وقمـــ اًمًــٚمػ واخلٚمــػ ٓ ومٕمــاًل وٓ ىمــقًٓ، ُمــع سُمٕمــد قمــدم اشمٗمــ٤مق 

 آضمتامع اعمذيمقر هلؿ أصاًل( ومت٠مُمٚمف(( اهـ.

 ويٙمره شمٕمدد اجلامقم٦م ومٞمٝم٤م سمال طم٤مضم٦م. 

(، حتــرم هبـام زمـقـي فمقـد ايمػطــر أو زمـقـي فمقـد إضــحك وصـالة ايمعقـد رىمعتـون)

وجي٥م شمٕمٞملم قمٞمد اًمٗمٓمر وقمٞمد إوحك ظمالوم٤ًم ًمإلُم٤مم اًمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم اًم٘م٤مئـؾ 

 سمٕمدم وضمقب اًمتٕمٞملم يمام شم٘مدم.

                                                 

 (.4/451طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)

 (.421اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (2)
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ٚبعد تهبري٠ اإلسساّ ٚ عا٤ ا٫ؾتتاح, تكٍٛ: اهلل انر )ضبعا( ؼي ايسنع١ 

 ................................................., ..............................ا٭ٚزي
 اًمنمح  

وزمعد سمؽبغمة اإلضمرام ودفموء آهمتتوح سمؼقل: اهلل أىمػم )ؽمبعًو( دم ايمرىمعي ) 

( ي٘مٞمٜم٤ًم دون شمٙمٌػمة اإلطمرام، ودون شمٙمٌػمة اًمريمقع، وم٢من ؿمٙم٧م.. أظمذت إولم

يناه٤م سملم يمؾ  سم٤مٕىمؾ، ويًـ رومع اًمٞمديـ ذم يمؾ شمٙمٌػمة، وشمْمع يٛمٜم٤مه٤م قمغم

شمٙمٌػمشملم، وهٜم٤م جي٥م اًمتٜمٌف عم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م وهل: أهن٤م ًمق واًم٧م اًمتٙمٌػمات ورومٕم٧م 

يدهي٤م ومحّمؾ ُمٜمٝم٤م صمالث طمريم٤مت ُمتقاًمٞم٤مت.. سمٓمٚم٧م صالهت٤م قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ 

طمجر، ومل شمٌٓمؾ قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم ٕهن٤م ُمٜمدوسم٦م يمام شم٘مد ذيمر اخلالف ذم ُمٌٓمالت 

ؿمٞمتف قمغم ))اًمتحٗم٦م((: ))ىمْمٞم٦م إـمالىمف اًمّمالة، ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمنمواين ذم طم٤م

اؾمتح٤ٌمب اًمرومع ُمع اًمتٙمٌػمات اًمِم٤مُمؾ عم٤م إذا ومرىمٝم٤م وُم٤م إذا وآه٤م: أن ُمقآة رومع 

اًمٞمديـ ُمٕمٝم٤م ٓ يي ُمع أٟمف أقمامل يمثػمة ُمتقاًمٞم٦م، ووضمٝمف يمام واومؼ قمٚمٞمف اًمرُمكم: أن 

وضمف: ُم٤م هذا اًمرومع واًمتحريؽ ُمٓمٚمقب ذم هذا اعمحؾ: ومٚمذا مل يٙمـ ُميًا، وًمٕمؾ إ

اقمتٛمده ؿمٞمخٜم٤م اسمـ طمجر ذم ))ذح اعمٜمٝم٤مج(( مم٤م يٗمٞمد اًمٌٓمالن ذم ذًمؽ ومراضمٕمف، 

 اسمـ ىم٤مؾمؿ قمغم ))اعمٜمٝم٩م((.

أىمقل: وإىمرب ُم٤م ىم٤مًمف اًمرُمكم ُمـ قمدم اًمٌٓمالن سمذًمؽ: إذ هم٤ميتف أٟمف شمرك  

ؾمٜم٦م اًمٗمّمؾ سملم اًمتٙمٌػمات: ٟمٕمؿ إن أشمك سم٤مًمتٙمٌػم واًمرومع سمٕمد اًم٘مراءة.. وم٤مًمٌٓمالن 

 ٥م يمام ىمدُمٜم٤م اًمِمؼماُمٚمز واقمتٛمده ؿمٞمخٜم٤م(( اهـ.ومٞمف ىمري

                                                 

 (.3/47طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين ) (1)
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ٚتكٍٛ بري نٌ تهبريتري ضبشإ اهلل, ٚاسبُد اهلل, ٫ٚ إي٘ إزي اهلل ٚاهلل  

ٚبعد ايتهبري٠ ايطابع١ تكسأ ايؿاذب١ ؾايطٛز٠ ٚتهٌُ ايسنع١, ؾإذا , أنر

ٚقايت بري نٌ تهبريتري: ضبشإ , قاَت إزي ايسنع١ ايجا١ْٝ نرت )عيطا(

 , ٚاسبُد اهلل, ........................................................................اهلل
 اًمنمح  

ــكم ىمــؾ سمؽبغمسمــكم)  ــقل زم ــ٤مت اًمّمــ٤مل٤مت، وهــل: )وسمؼ ؽمــبحون اهلل، ( اًم٤ٌمىمٞم

(، ومٚمق شمريمتٝم٤م وًمق ؾمٝمقًا، وذقم٧م ذم اًمتٕمـقذ واحلؿد هلل، وٓ إيمف إٓ اهلل، واهلل أىمػم

ىمٌؾ اًمٗم٤محت٦م.. مل شمٗم٧م اًمتٙمٌػمات، أو ذقم٧م ذم اًمٗم٤محت٦م هل أو إُم٤مُمٝمـ٤م  أو ذم اًمًقرة

ىمٌؾ مت٤مم اًمتٙمٌػمات.. وم٤مشم٧م: ًمٗمقات حمٚمٝم٤م، ومال شمتداريمٝم٤م، وُمــ اخلٓمـ٠م ُمـ٤م ٟمِمـ٤مهده 

ُمـ سمٕمض اعمّمٚملم، طمٞم٨م أٟمف ي٠ميت ومل يدرك ُمع اإلُم٤مم مجٞمع اًمتٙمٌػمات، ومٌٕمد إيمامل 

ًمتٙمٌػمات، وهذا ظمٓم٠م واوح، ىمـ٤مل ذم اإلُم٤مم وذوقمف ذم اًمٗم٤محت٦م.. ي٠ميت هق سم٤ٌمىمل ا

))سمنمى اًمٙمريؿ((: ))وٓ يٙمؼم اعمًٌقق إٓ ُمـ٤م أدرك ُمــ اًمتٙمٌـػمات ُمـع إُم٤مُمـف(( 

 اهـ.

ــذيمره   ــق شم ــ٤مج((: ))وًم ــ٦م اعمحت ــ٤مل ))سمداي ــػم  –وىم ــقع أو  –أي: اًمتٙمٌ ذم اًمريم

سمٕمده.. ُم٣م ذم صالشمف ومل يٙمؼم، وم٢من قم٤مد همغم اًم٘مٞم٤مم ًمٞمٙمـؼم.. سمٓمٚمـ٧م صـالشمف، يمـذا 

 ، ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ: وًمٕمٚمف ذم اًمٕم٤ممل، أُم٤م اجل٤مهؾ.. ومٞمٕمذر( اهـ.ىم٤مٓه

وزمعد ايمتؽبغمة ايمسوزمعي سمؼرأ ايمػوحتي همويمسقرة، وسمؽؿؾ ايمرىمعي، همنذا ومومـً إلم )

 ايمرىمعي ايمثوكقي.. ىمػمت )مخسًو(، وومويمً زمكم ىمؾ سمؽبغمسمكم: ؽمبحون اهلل، واحلؿد هلل، 

                                                 

 (.325سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)

 (.1/411سمداي٦م اعمحت٤مج ) (2)
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 ٚبعد ايتهبري٠ اشباَط١ تكسأ ايؿاذب١ ٚاسبُد اهلل, ٫ٚ إي٘ إ٫ اهلل ٚاهلل أنر 

 ٚتهٌُ ايؿ٠٬.

 َٚٔ ايٓؿٌ ايرٟ ي٘ ٚقت: ؾ٠٬ ايٛتس, ٜٚدخٌ ٚقتٗا عكب ؾعٌ ؾ٠٬ ايعػا٤,
 اًمنمح  

ــؾ  ــي وسمؽؿ ــرأ ايمػوحت ــي سمؼ ــغمة اخلومس ــد ايمتؽب ــػم، وزمع ــف إٓ اهلل، واهلل أىم وٓ إيم

، أي: ُمــ همـػم (، ويٛمٙمـ أن شمّمكم اًمٕمٞمديـ ريمٕمتـلم يمريمٕمتـل ؾمـٜم٦م اًمّمـٌحايمصالة

 شمٙمٌػمات.

 :تنبيه  

يٙمره ظمروج اعمرأة اًمِم٤مسم٦م وًمق ُمٌتذًمـ٦م، أي: همـػم ُمتزيٜمـف، وُمثٚمٝمـ٤م اًمٕمجـقز إن 

يم٤مٟمـ٧م ذات هٞمئــ٦م إمم صـالة اًمٕمٞمــد ُمـع اًمرضمــ٤مل، سمـؾ يّمــٚملم ذم سمٞمـقهتـ، وٓ سمــ٠مس 

 سمجامقمتٝمـ، وٓ سم٠من شمٕمٔمٝمـ واطمدة ُمٜمٝمـ، ويٜمدب اًمتزيـ عمـ مل خترج ُمٜمٝمـ.

 ومٞمًـ هل٤م اخلروج ذم صمٞم٤مب ُمٝمٜمتٝم٤م دون شمٓمٞم٥م.أُم٤م اًمٕمجقز اعمٌتذًمف 

: أٟمف يًـ ًمٚمٕمجقز اعمٌتذًم٦م دون شمٓمٞم٥م، ويٙمره ًمٚمٕمجقز ذات اهلٞمئـ٦م هموخلالصي

 أي: اعمتزيٜم٦م، وًمٚمِم٤مسم٦م وًمق ُمٌتذًم٦م.

(: ًم٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ومـ ايمـػؾ ايمذي يمف وومً: صالة ايمقسمر)

ْ ُيقشمِْر.. وَمٚمَ  ـْ مَل ، وَمَٛم أظمرضمف أمحد واسمق داود، وىم٤مل  ٤مً ْٞمَس ُِمٜم ٤م(( ىَم٤مهَل٤َم صَماَلصم))اًْمَقشْمُر طَمؼ 

ـْ َأطَم٥م  َأْن ُيقشمَِر سمَِخْٛمٍس..  ِٚمٍؿ، وَمَٛم ًْ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ))اًْمِقشْمُر طَمؼ  قَمغَم يُمؾِّ ُُم

ـْ َأطَم٥م  َأْن ُيقشمَِر سمِ  ـْ َأطَم٥م  َأْن ُيقشمَِر سمَِثاَلٍث.. وَمْٚمَٞمْٗمَٕمْؾ، َوَُم َقاطِمَدٍة.. وَمْٚمَٞمْٗمَٕمْؾ، َوَُم

 وَمْٚمَٞمْٗمَٕمْؾ(( اظمرضمف أسمق داود.

 ( وًمق مجٕمتٝم٤م ُمع فمؼى همعؾ صالة ايمعروء( أي: صالة اًمقشمر )ويدطمؾ وومتفو)
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ٚخيسز خبسٚز ٚقت ايعػا٤. ٚأقٌ ايٛتس زنع١ ٚأ ٢ْ ايهُاٍ ث٬خ, تكسأ ؼي  

, إزي آخس ايطٛز٠, ٚؼي {١}األعهي:  چں  ڻ  ڻ  ڻ چ ايسنع١ ا٭ٚزي: 

, چاإلطمالص، واظمعقذسمكمچ ٚؼي ايجايج١ ضٛز٠ ,چٻ چ  ايجا١ْٝ ضٛز٠

 ٚأنًُ٘ إسد٣ عػس٠ زنع١.
 اًمنمح  

 (.وخيرج زمخروج وومً ايمعروءاعمٖمرب شم٘مدياًم، )

وإومْمؾ شم٠مظمػم اًمقشمر إمم سمٕمد اًمّمالة اًمقاىمٕم٦م ذم اًمٚمٞمؾ ُمـ ٟمحق راشم٦ٌم 

وشمراويح وىمْم٤مء وم٤مئت٦م وٟمٗمؾ ُمٓمٚمؼ، وإذا يم٤مٟم٧م اعمرأة شمًتٞم٘مظ ُمـ أظمر اًمٚمٞمؾ 

ـْ ٤مٕومْمؾ هل٤م أن شم٠مظمر اًمقشمر إمم آظمر اًمٚمٞمؾ: ًم٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ))وم َم

ـْ ؿَمِؿَع َأْن َيُؼقَم آطِمَرُه.. هَمْؾُققسمِْر  يَمُف، َوَم ْقِؾ.. هَمْؾُققسمِْر َأوَّ ـْ آطِمِر ايمؾَّ َٓ َيُؼقَم ِم طَموَف َأْن 

ْقِؾ َمْرُفقَدةٌ  ْقِؾ، هَمنِنَّ َصاَلَة آطِمِر ايمؾَّ  (( اظمرضمف ُمًٚمؿ.، َوَذيمَِؽ َأهْمَضُؾ آطِمَر ايمؾَّ

 صمؿ إن صٚم٧م اًمقشمر سمٕمد ٟمقم.. ومٝمق وشمر وهتجد، وإٓ.. ومقشمر وم٘مط. 

( واطمـدة، إٓ أن يٙمـره اعمقافمٌـ٦م قمـغم و طمـدة دون قمـذر، وأومؾ ايمقسمر رىمعـي) 

 {١}األعهوي:   چں  ڻ  ڻ  ڻ چ وأدكك ايمؽامل شمـالث، سمؼـرأ دم ايمرىمعـي إولم: )

ودم ايمثويمثـــي ؽمـــقرة ، چٻ چ ؽمـــقرة إلم آطمـــر ايمســـقرة، ودم ايمثوكقـــي

(، وًمٚمـقشمر إضمـدى فمممـة رىمعـي( أي: اًمقشمر )، وأىمؿؾفچاإلطمالص، واظمعقذسمكمچ

 يمٞمٗمٞمت٤من: وصؾ، وومّمؾ.

 وم٤مًمقصؾ: أن شمّمؾ اًمريمٕم٦م إظمػمة سمام ىمٌٚمٝم٤م يمام ذم صالة اعمٖمرب.

وجيقز ذم اًمقصؾ آىمتّم٤مر قمغم شمِمـٝمد ذم إظمـػمة، أو شمِمـٝمديـ ذم إظمـػمة 

 جيقز ذم اًمقصؾ أيمثر ُمـ شمِمٝمديـ أو أن شمتِمٝمد ذم همػم إظمػمشملم: وُم٤م ىمٌٚمٝم٤م، ومال 
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 ٚؼي احملاؾـي١ ع٢ً ؾ٠٬ ايٛتس ؾكٌ نبري   ؾكد ز٣ٚ ايرتَرٟ ٚاسبانِ ... 
 اًمنمح  

  ٕٟمف وصؾ.

واًمٗمّمؾ: أن شمٗمّمؾ اًمريمٕم٦م إظمػمة قمام ىمٌٚمٝم٤م، واًمٗمّمؾ أومْمـؾ ُمــ اًمقصـؾ 

 ف أيمثر قمٛماًل.إن ؾم٤مواه قمددا: ٕن أطم٤مديثف يمثػمة: وٕٟم

وو٤مسمط اًمقصؾ واًمٗمّمؾ: أن يمؾ إطمرام مُجٕم٧م ومٞمـف اًمريمٕمـ٦م إظمـػمة ُمـع ُمـ٤م 

 ىمٌٚمٝم٤م وصؾ، وإن ومّمٚم٧م ومٞمام ىمٌٚمٝم٤م سم٠من ؾمٚمٛم٧م ُمـ يمؾ ريمٕمتلم ُمثاًل.

 ويمؾ إطمرام وُمّمؾ ومٞمف اًمريمٕم٦م إظمػمة قمام ىمٌٚمٝم٤م ومّمؾ.

ومٚمق صٚم٧م قمنمًا سم٢مطمرام واطمد.. ومٗمّمؾ: ًمٗمّمٚمٝم٤م قمـ اًمريمٕم٦م إظمـػمة، وهلـ٤م 

  ٗمّمؾ أن شمتِمٝمد سمٕمد يمؾ ريمٕمتلم أو أرسمع: ًمـ اًمٗمّمؾ ٓ يٛمتٜمع ومٞمف رء.ذم اًم

واًمقشمر صالة ُمًت٘مٚم٦م ومال يْم٤مف إمم اًمٕمِمـ٤مء، ومـ٢من أوشمـرت سمقاطمـدة أو سمـ٠ميمثر 

 ووصٚم٧م.. ٟمقت اًمقشمر، وإن ومّمٚم٧م.. ٟمقت اًمقاطمدة وشمرًا، يمام ذم اعمٖمٜمل.

 :مسألة 

ف قمغم ُم٤م شمريد قمٜمد اًمِمٞمخ ًمق ٟمقت اًمقشمر وأـمٚم٘م٧م ومٚمؿ شمذيمر قمددا ُمٕمٞمٜم٤ًم.. محٚمت

اسمـ طمرج، وقمغم اًمثالث قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم، وًمق ٟمذرت اًمقشمر.. ًمزُمٝم٤م صمـالث: ٕن 

 آىمتّم٤مر قمغم واطمدة ُمٙمروه ومال يتٜم٤موهل٤م اًمٜمذر.

  واحلوىمؿ ايمؼممذي  روى   همضؾ ىمبغم، همؼد  ايمقسمر صالة  اظمحوهمظي فمعم   ودم) 

                                                 

 (.1/311اٟمٔمر: سمداي٦م اعمحت٤مج ) (1)

 (.314اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (2)

 (.1/218اٟمٔمر: اعمٖمٜمل ) (3)

 (.312اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (4)
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ٌٖ َقِد ٚؾشش٘ عٔ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘   ََٚد ٕٖ اهلل َعٖص  ٚضًِ أْ٘ قاٍ: ٔإ

ِٛٔتُس((. َٚع٢ٓ اَدنِ  َٞ اِي ٖٔ َٚ  ,ِٔ َٖٓع ُِٔس اي ِٔ ُس َٔ  ِِ ِْٝس َيُه َٞ َخ ٖٔ ًَا٠ٕ  ِِ ٔبَؿ ََٖدُن َأ

َٓشهِ ٚخؿهِ. ٚظيس ايٓعِ ٖٞ أسطٔ أَٛاٍ ايعسب, َٚع٢ٓ خري َٓٗا: أٟ 

 خري َٔ ايتؿدم بٗا.

نع١ َٓٗا عػس َ٪ندات, ٖٚٞ َٚٓ٘ ايسٚاتب: ٖٚٞ اثٓتإ ٚعػسٕٚ ز

 زنعتإ قبٌ ايؿذس, ...................................................................
 اًمنمح  

 فمــ رؽمـقل اهلل صـعم اهلل فمؾقـف وآيمـف( وأسمق داود واسمـ ُم٤مضمـف واًمـدارُمل )وصححف

ىُمْؿ زمَِصاَل  ـِر ايمــََّعِؿ، وؽمؾؿ أكف ومول: ))إِنَّ اهلل فَمزَّ َوصَمؾَّ وَمْد َأَمدَّ ـْ مُحْ ٍة ِهَل طَمغْمٌ يَمُؽـْؿ ِمـ

َوِهَل ايْمِقسْمُر((، ومعـك امّدىمؿ: مـحؽؿ وطمصؽؿ، ومحر ايمــعؿ: هـل أضمســ أمـقال 

(، واعمراد هب٤م: اإلسمؾ، ىم٤مل ال٤مومظ اسمـ طمجر ذم ))هدي اًم٤ًمري ُم٘مدُمـ٦م ومـتح ايمعرب

: اإلسمـؾ اًم٤ٌمري ((: ))محـر اًمـٜمٕمؿ: سمٗمتحتـلم أي: اإلسمـؾ، ومحرهـ٤م أومْمـٚمٝم٤م، واًمـٜمٕمؿ

ظم٤مص٦م، وإذا ىمٞمؾ إٟمٕم٤مم.. دظمٚم٧م ُمٕمٝم٤م اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ، وىمٞمؾ: سمـؾ اًمـٜمٕمؿ ًمٚمثالصمـ٦م(( 

وىمـ٤مل اإلُمـ٤مم اًمٜمـقوي: ))هـل اإلسمـؾ الٛمـر، وهـل أٟمٗمـس أُمـقال اًمٕمـرب، اهـ،

 ييسمقن هب٤م اعمثؾ ذم ٟمٗم٤مؾم٦م اًمٌمء(( اهـ.

 (.ومعـك طمغم مـفو: أي: طمغم مـ ايمتصدق هبو)

( أي: اًمت٤مسمٕمـ٦م ًمٚمٗمـرائض: ايمرواسمـىي ًمـف وىمـ٧م: )( أي: ُمــ اًمٜمٗمـؾ اًمـذومـف)

وهـل: اشمـتـون اعمٙمٛمٚم٦م هل٤م، ؾمقاء شمقىمػ ومٕمٚمٝم٤م قمـغم ومٕمـؾ اًمٗمـرائض أو ٓ يم٤مًم٘مٌٚمٞمـ٦م، )

مل يؽميمٝمـ٤م اًمٜمٌـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ ٓ ذم  وفمممون رىمعي، مـفو فممم ممىمدات(

(، وهل أومْمـؾ اًمرواشمـ٥م عمـ٤م صـح ُمــ وهل: رىمعتون ومبؾ ايمػجرطمي وٓ ؾمٗمر، )

                                                 

 (293هدي اًم٤ًمري ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري ) (1)

 (.15/121ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي ) (2)
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

ؿمدة ُمقافمٌتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م وورود اخلؼم أيت ىمريٌـ٤ًم إن 

ؿم٤مء اهلل ومٞمٝم٤م، وهل٤م ذم ٟمٞمتٝم٤م يمٞمٗمٞم٤مت: ؾمٜم٦م اًمّمٌح، ؾمـٜم٦م اًمـؼمد، ؾمـٜم٦م اًمقؾمـٓمك، ؾمـٜم٦م 

اة، وهل٤م أن حتذف ًمٗمظ اًمًٜم٦م وشمْمٞمٗمف ومت٘مقل: ريمٕمتل اًمّمٌح، ريمٕمتـل اًمٗمجـر، اًمٖمد

 ريمٕمتل اًمؼمد، ريمٕمتل اًمقؾمٓمك، ريمٕمتل اًمٖمداة.

ويًـ ختٗمٞمػ ريمٕمتل اًمٗمجر: ًمالشم٤ٌمع، يمام يًـ هل٤م أن شم٘مرأ سمٕمد )اًمٗم٤محت٦م( ومٞمٝمام 

و  {١٣٦}انبموورة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹچ  سمآيــ٦م )اًمٌ٘مــرة( وهــل ىمقًمــف شمٕمــ٤ممم:

}آل  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦچ ٛمران(، وهل ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: )آل قم

 ، أو سمـ)اًمٙم٤مومرون( و)اإلظمالص(، أو سمـ)أمل ٟمنمح( و)أمل شمر يمٞمػ(.{٦٤عًراٌ: 

ويًـ أن شمٗمّمؾ سملم ريمٕمتل اًمٗمجر وصالة اًمٗمجر سم٤موٓمج٤مع قمغم ضمٜمٌٝم٤م آيٛمـ، 

ويًـ أن شم٘مقل ذم اوٓمج٤مقمٝم٤م: ))اًمٚمٝمؿ رب ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ 

ئٞمؾ وحمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أضمرين ُمـ اًمٜم٤مر، صمالصم٤ًم، اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ وقمزرا

وإصؾ ذم ذًمؽ ىمقل اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م  قمٚماًم ٟم٤مومٕم٤ًم، وقمٛماًل ُمت٘مٌاًل، ورزىم٤ًم ـمٞم٤ًٌم((،

ُومَم  ْٕ ُن سم٤ِم َؿ إَِذا ؾَمَٙم٧َم اعْم١َُمذِّ ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ))يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

َتٌلَِم ُمِ  ًْ ٌَْؾ َصاَلِة اًْمَٗمْجِر سَمْٕمَد َأْن َي  ىَم
ـْ َصاَلِة اًْمَٗمْجِر.. ىَم٤مَم وَمَريَمَع َريْمَٕمَتلْمِ ظَمِٗمٞمَٗمَتلْمِ

ىَم٤مَُم٦ِم(( أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ُن ًمإِْلِ ـِ طَمت ك َي٠ْمشمَِٞمُف اعْم١َُمذِّ َْيَٛم ْٕ ِف ا  اًْمَٗمْجُر، صُمؿ  اْوَٓمَجَع قَمغَم ؿِم٘مِّ

                                                 

 (.3/517اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)

 (.2/194(، وسمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ )1/298ر: طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ اًمنمىم٤موي قمغم حتٗم٦م اًمٓمالب )اٟمٔم (2)
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  ٕ بعددٙ, ٚزنعتدإ بعدد اغيػدسب, ٚزنعتدإ بعدد        ٚزنعتإ قبٌ ايـيٗدس, ٚزنعتدا

 ايعػا٤.

ٚغدددري اغي٪نددددات: اثٓدددا عػدددس٠ زنعددد١: زنعتدددإ قبدددٌ ايـيٗدددس َدددل اغي٪نددددتري,   

ٚزنعتإ بعدٖا نريو, ٚأزبل قبٌ ايعؿس, ٚزنعتإ قبٌ اغيػسب, ٚزنعتإ 

قبٌ ايعػا٤, ٚتٓبػٞ احملاؾـيد١ عًٝٗدا, ؾكدد ز٣ٚ َطدًِ ؼي ايؿدشٝح عٓد٘ عًٝد٘        

َٗددا( ٚز٣ٚ        ايؿدد٠٬ ٚايطدد٬ّ   ََددا ٔؾٝ َٚ َٝا  ِْ ِٔ ايددٗد َٔدد ِٝددْس  أْدد٘ قدداٍ: )َزِنَعَتددا اِيَؿِذددٔس َخ

ايبٝٗكددٞ عٓدد٘ ؾدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚضددًِ أْدد٘ قدداٍ: ) ٫ حيدداؾفي عًدد٢ زنعدديت    

 ايؿذس إ٫ أٚاب (.
 اًمنمح  

ــون زمعــده) وُمًــٚمؿ ــؾ ايمظفــر، ورىمعت ــون ومب ــد ( أي: اًمٔمٝمــر، )ورىمعت ــون زمع ورىمعت

ونمـغم ( ومٝمـذه قمنمـ ُم١ميمـدات، )ورىمعتون زمعـد ايمعرـوء( ويًـ شمٓمقيٚمٝمام، )اظمغرب

اشمـتـو ( اًمتل ىمد يؽميمٝمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمـٚمؿ أطمٞم٤مٟمـ٤ًم )اظممىمدات

فممم رىمعي: رىمعتون ومبؾ ايمظفر مع اظممىمَدسمكم ورىمعتكم زمعـده ىمـذيمؽ، وأرزمـع ومبـؾ 

ــؾ ايمعرــوء ــون ومب ــؾ اظمغــرب، ورىمعت ــون ومب ــ٥م دمــؼم ايمعٌمــ، ورىمعت ــذه رواشم (، ومٝم

 قاىمص ذم اًمٗمرائض، أي: همػم اعمتٕمٛمد ومٞمٝم٤م، وهمػم اعمٌٓمؾ هل٤م.اًمٜم

( ورد ذم ومْمؾ ريمٕمتل اًمٗمجر ُم٤م همؼد( أي اًمرواشم٥م، )ويـبغل اظمحوهمظي فمؾقفو)

 روى مسؾؿ دم ايمصحقح فمـف فمؾقف ايمصالةيدل قمغم قمٔمٞمؿ ومْمٚمٝم٤م، وُمـ ذًمؽ ُم٤م )

ْكَقو َومَ  ـْ ايمد  ( ذم و همِقَفو((، وروى ايمبقفؼلوايمسالم أكف ومول: ))َرىْمَعَتو ايْمَػْجِر طَمغْمٌ ِم

فمـف صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ أكف ومول: ))ٓ  وهمظ فمعم رىمعتل ))ؿمٕم٥م اإليامن((: )

هق  :وىمٞمؾ ،(، وإواب: هق اًمٙمثػم اًمرضمقع إمم اهللّ سم٤مًمتقسم٦م ايمػجر إٓ أواب((

ٌُِّح. :اعمٓمٞمع، وىمٞمؾ ًَ  اعُم
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ِٔ َساَؾفَي َأِزَبَل َزَنَعإت َقِب ََ ََٚأِزَبعد ٚٚز  أٜكا: )) ِٗٔس  ٘ٔ     ّاٌَ ايـٗي ِٝد ًَ َّ اهلل َع َٖا َسدٖس َبِعدَد

      ٌَ ٢ًٖ َقِبد َِدَسّأ َؾد َِ اهلل ا ٖٓاَز((, ٚٚز  أٜكا عٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضدًِ: ))َزٔسد اي

((, ٜٚدددخٌ ٚقددت ايساتبدد١ ايكبًٝدد١ بدددخٍٛ ٚقددت ايؿددسض, ٚخيددسز      ّااِيَعِؿددٔس َأِزَبعدد 

 .............................................خبسٚز ٚقت ايؿسض, ......................
 اًمنمح  

َؿ قَمغَم  ِلُّ َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ـْ اًمٜمٌ  ْ َيُٙم ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم: ))مَل وقَم

ـْ اًمٜم َقاومِِؾ َأؿَمد  ُِمٜمُْف شَمَٕم٤مُهد  ُِم
ٍ
ء  ري وُمًٚمؿ.قَمغَم َريْمَٕمَتْل اًْمَٗمْجِر(( اظمرضمف اًمٌخ٤م اً َرْ

( ذم ومْمؾ ؾمٜم٦م اًمٔمٝمر اًم٘مٌٚمٞم٦م واًمٌٕمدي٦م ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وورد أيضوً )

ـْ ضَموهَمَظ َأْرزَمَع َرىَمَعوٍت وَمْبَؾ ايمظ ْفِر َوَأْرزَمعوصحٌف وؾمٚمؿ: )) َم اهلل فَمَؾْقِف  وً )َم زَمْعَدَهو ضَمرَّ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ ا ايمـَّوَر(( هلل قَمٜمَْٝم٤م: ))َأن  (أظمرضمف أمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي، وقَم

ٌَْؾ  ٌَْؾ اًمٔمُّْٝمِر، َوَريْمَٕمَتلْمِ ىَم َٓ َيَدُع َأْرسَمَع َريَمَٕم٤مٍت ىَم َؿ يَم٤مَن  ِل  َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  اًمٜمٌ 

 اًْمَٗمْجِر(( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل.

فمـف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: ))َرضِمَؿ اهلل ( ذم ومْمؾ ؾمٜم٦م اًمٕمٍم )وورد أيضوً ) 

 (أظمرضمف أمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي((وً ايْمَعٌْمِ َأْرزَمع اْمَرًأ َصعمَّ وَمْبَؾ 

َة َريْمَٕم٦ًم  ـْ صَم٤مسَمَر قَمغَم صمِٜمَْتْل قَمنْمَ وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))َُم

ٜم ٦ِم.. سَمٜمَك اهلل ًَمُف سَمْٞمت ًُّ ـْ اًم ٌَْؾ اًمٔمُّْٝمِر، َوَريْمَٕمَتلْمِ سَمْٕمَدهَ  ٤مً ُِم ٤م، ذِم اجْلَٜم ٦ِم: َأْرسَمِع َريَمَٕم٤مٍت ىَم

ٌَْؾ اًْمَٗمْجِر(( أظمرضمف  ، َوَريْمَٕمَتلْمِ ىَم
ِ
َوَريْمَٕمَتلْمِ سَمْٕمَد اعمَْْٖمِرِب، َوَريْمَٕمَتلْمِ سَمْٕمَد اًْمِٕمَِم٤مء

 اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف.

ويدطمؾ وومً ايمراسمبي ايمؼبؾقي زمدطمقل وومً ايمػرض، وخيرج زمخروج وومً )

يْم٦م مل (، ومٞمٛمٙمٜمٝم٤م أن شمّمكم اًم٘مٌٚمٞم٦م ىمٌؾ اًمٗمرض أو سمٕمده دام أن وىم٧م اًمٗمرايمػرض

 خيرج سمٕمد.
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 ٜٚدخٌ ٚقت ايساتب١ ايبعد١ٜ بؿعٌ ايؿسض, ٚخيسز خبسٚز ٚقت ايؿسض. 

 َٚٓ٘ ؾ٠٬ ايرتاٜٚح: ٖٚٞ عػسٕٚ زنع١, ..........................................
 اًمنمح  

ــرض، وخيــرج زمخــروج وومــً ) ــي ايمبعديــي زمػعــؾ ايمػ ويــدطمؾ وومــً ايمراسمب

ي٦م ىمٌؾ ومٕمؾ اًمٗمرض ُمٓمٚم٘م٤ًم، وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمرُمكم (، ومال جيقز أن شمٙمقن اًمٌٕمدايمػرض

سمجقاز مجع ىمٌٚمٞم٦م اًمّمالة ُمع سمٕمديتٝم٤م إذا صاله٤م سمًالم واطمـد، يمـ٠من يـ١مظمر اًم٘مٌٚمٞمـ٦م 

طمتك يّمكم اًمٗمرض، صمؿ يّمٚمٞمٝم٤م ُمـع اًمٌٕمديـ٦م إُمـ٤م صمـامن أو أرسمـع سمًـالم واطمـد، يمـام 

 شم٘مدم ذًمؽ ذم ومرض اًمٜمٞم٦م ذم اًمّمالة.

( وشمًٛمك يمؾ أرسمـع ريمٕمـ٤مت ؼماويحايم صالة( أي: اًمٜمٗمؾ اًمذ ًمف وىم٧م: )ومـف)

(، وهـل فمممـون رىمعـيُمٜمٝم٤م شمروحيـ٦م: ٕهنـؿ يؽموطمـقن، أي: يًـؽمحيقن قم٘مٌٝمـ٤م، )

وأىمٚمٝم٤م ريمٕمتلم، وُمـ ذم اعمديٜم٦م وًمق جمت٤مزًا ًمف أن يٗمٕمٚمٝم٤م ؾمـت٤ًم وصمالصمـلم: ًمٙمـقن أهـؾ 

ُمٙم٦م يٓمقومقن سمٕمد يمؾ شمروحيتلم، وم٠مهؾ اعمديٜم٦م زادوا ريمٕمتـلم ُم٘م٤مسمـؾ اًمٓمـقاف، ىمـ٤مل 

وي: )) ىمقًمف: )قمنمون ريمٕم٦م(: ًمٖمػم أهؾ اعمديٜم٦م، أُم٤م أهٚمٝمـ٤م.. ومٚمٝمـؿ اًمِمٞمخ اًمنمىم٤م

ومٕمٚمٝم٤م ؾمت٦م وصمالصملم سمثامٟمٞم٦م قمنم شمًٚمٞمٛم٦م، وإٟمام ومٕمٚمقه٤م يمذًمؽ: ٕن أهؾ ُمٙمـ٦م يمـ٤مٟمقا 

يٓمقومقن سمـلم يمـؾ شمـروحيتلم ؾمـٌٕم٦م أؿمـقاط، ومجٕمـؾ أهـؾ اعمديٜمـ٦م سمـدل يمـؾ أؾمـٌقع 

ًمنمـومٝمؿ هبجـرة  شمروحي٦م: ًمٞم٤ًمووهؿ ذم اًمٗمْمؾ، وًمٞمس ًمٖمػمهؿ أن يٗمٕمٚمٝم٤م يمـذًمؽ:

اًمٜمٌــل صــغم اهلل قمٚمٞمــف ؾمــقمل إًمــٞمٝمؿ، وُمدومٜمــف قمٜمــدهؿ، وإذا وم٤مشمتــف ذم اعمديٜمــ٦م، وأراد 

ىمْم٤مءه٤م ومٞمٝم٤م أو ظم٤مرضمٝم٤م.. يمـ٤من ًمـف ومٕمٚمٝمـ٤م ؾمـت٤ًم وصمالصمـلم، سمخـالف ُمـ٤م ًمـق وم٤مشمتـف ذم 

همػمه٤م، وأراد أن ي٘مْمٞمٝم٤م ومٞمٝم٤م.. وم٢مٟمف يٗمٕمٚمٝم٤م قمنميـ قمٛمـاًل سم٤مٕصـؾ ذم اًمِمـ٘ملم أن 

اعمراد سم٠مهؾ اعمديٜم٦م: ُمـ يم٤من هبـ٤م وىمـ٧م إداء وًمـق آوم٤مىمٞمـ٤ًم أو اًم٘مْم٤مء حيٙمل إداء، و

 أوائؾ   ذم  اًم٘مرن إول ٓ  يم٤من ذم آظمر ؾمت٤ًم وصمالصملم   هل٤م  ؾمٗمر، وومٕمٚمٝمؿ  جمت٤مزًا ذم
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تطًِ َٔ نٌ زنعتري. ٜٚدخٌ ٚقتٗدا بؿد٠٬ ايعػدا٤, ٚخيدسز باًدٛع ايؿذدس       

تؿدًٞ ايرتاٜٚدح قبدٌ     ايؿا م,  ؾًٛ دا٤ت اَسأ٠ بعد إٔ ؾًٛا ايعػا٤ ٚأزا ت إٔ

إٔ تؿددًٞ ايعػددا٤ مل جيددص هلددا ذيددو   ٭ْدد٘ ٫ ٜدددخٌ ٚقددت ايرتاٜٚددح إ٫ بؿعددٌ     

 ايعػا٤
 اًمنمح  

اهلجرة، وإذا ومٕمٚمقه٤م يمذًمؽ.. أصمٞمٌقا قمـغم اًمٕمنمـيـ صمـقاب اًمـؽماويح، وقمـغم اًمًـت٦م 

د ذم  قمنم أيمثر ُمـ صمقاب اًمٜمٗمؾ اعمٓمٚمؼ: ٕهن٤م أرىمك ُمٜمف، هـذا هـق إىمـرب ُمــ شمـردُّ

 ًم٦م(( اهـ.اعم٠ًم

( ، ومٚمـق صـٚم٧م أرسمٕمـ٤ًم مــ ىمـؾ رىمعتـكم( ُمّمٚمٞم٦م اًمؽماويح )سمسؾؿوجي٥م أن ) 

سمتًٚمٞمٛم٦م.. مل شمّمح، أي: مل شمٜمٕم٘مـد أصـاًل إن يم٤مٟمـ٧م قم٤مُمـدة قم٤معمـ٦م، وإٓ يمـ٠من يم٤مٟمـ٧م 

 ٟم٤مؾمٞم٦م أو ضم٤مهٚم٦م.. اٟمٕم٘مدت ٟمٗماًل ُمٓمٚم٘م٤ًم.

( أي: سمٗمٕمـؾ اًمّمـالة زمصـالة ايمعرـوء( أي: صـالة اًمـؽماويح )ويدطمؾ وومتفو)

ــق  (، ىمــ٤مل ذم وخيــرج زمطؾــقع ايمػجــر ايمصــودقُم٘مدُمــ٦م ذم اجلٛمــع ُمــع اعمٖمــرب، )وًم

))سمنمى اًمٙمـريؿ((: ))ىمـ٤مل قمٛمـػمة: وومٕمٚمٝمـ٤م قم٘مـ٥م اًمٕمِمـ٤مء أول اًمقىمـ٧م ُمــ سمـدع 

 اًمٙم٤ًممم اهـ.

 وذم ))اإلُمداد((: ووىمتٝم٤م اعمخت٤مر يدظمؾ سمرسمع اًمٚمٞمؾ(( اهـ.

 إٓ عمـ يم٤من ًمديف قمذر يمِمٖمؾ أو همػمه ومال سم٠مس.

زمعد أن صؾقا ايمعروء، وأرادت أن سمصقم ايمـؼماويح ومبـؾ أن همؾق صموءت امرأة )

 (، يدطمؾ وومً ايمؼماويح إٓ زمػعؾ ايمعروء  ذيمؽن ٕكف ٓ  هلو  جيز ل  سمصقم ايمعروء.. 

                                                 

 (.1/311طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي ) (1)

 (.3/533اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (2)

 (.316سمنمى اًمٙمريؿ ) (3)
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ٖٚٞ خاؾ١ بسَكدإ, ٚؾٝٗدا ؾكدٌ ندجري قداٍ زضدٍٛ اهلل ؾد٢ً اهلل عًٝد٘ ٚآيد٘          

َٕ ٔإضَياْدد  َََكددا َّ َز ِٔ َقددا ََدد ٘ٔ(( ُغٔؿددَس  ّاَٚاِسٔتَطدداب ّاٚضددًِ: )) ِْٔبدد ِٔ َذ َٔدد  َّ ََددا َتَكددٖد  ُ٘ قدداٍ . َيدد

ٚيتشدددداؾفي اغيددددسأ٠ عًدددد٢ , ايعًُددددا٤: ٚاغيددددسا  َددددٔ قٝدددداّ زَكددددإ ؾدددد٠٬ ايرتاٜٚددددح

 .............................................................................. اياُأْٝٓات
 اًمنمح  

 ومالسمد أوٓ أن شمّمكم اًمٕمِم٤مء صمؿ اًمؽماويح.

( ومـال شمّمـح ذم همـػمه، وشمٜمـقي طموصي زمرمضونصالة اًمؽماويح ) ( أي:وهل) 

هب٤م ىمٞم٤مم رُمْم٤من، يمـ٠من شم٘مـقل: أصـكم ىمٞمـ٤مم رُمْمـ٤من، أو ُمــ ىمٞمـ٤مم رُمْمـ٤من، أو ؾمـٜم٦م 

ــ٤مم رُمْمــ٤من دون  ــؽماويح أو ىمٞم ــؽماويح، ويمٞمٗمــل إـمــالق اًم ــؽماويح، أو صــالة اًم اًم

ة، اًمتٕمرض ًمٚمٕمدد: ٕن اًمتٕمرض ًمٚمٕمدد ٓ جي٥م يمام ذيمرٟم٤م ذم ومرض اًمٜمٞمـ٦م ذم اًمّمـال

وحتٛمؾ ٟمٞمتٝم٤م قمٜمد اإلـمالق قمغم اًمقاضم٥م ذم اًمـؽماويح، وهـق ريمٕمتـ٤من، ىمـ٤مل اًمِمـٞمخ 

اًمؽمُمز: ))وأُم٤م ُم٤م ذم ))اًمروو٦م(( ُمـ ىمقهل٤م: )وٓ شمّمح سمٜمٞمـ٦م ُمٓمٚم٘مـ٦م، سمـؾ يٜمـقي 

ريمٕمتلم ُمـ اًمؽماويح ذم يمـؾ شمًـٚمٞمٛم٦م( اٟمتٝمـك.. وم٘مـد شمٕم٘مٌـف ذم ))إٟمـقار(( سم٘مقًمـف: 

ٕمتلم يمام ذم ))ومت٤موى اًم٘مـ٤ميض((: ٕن )اًمّمقاب: سمؾ يٜمقي ؾمٜم٦م اًمؽماويح ذم يمؾ ريم

اًمتٕمرض ًمٕمدد اًمريمٕم٤مت ًمٞمس سمقاضم٥م(، ويم٤من اًمرُمكم واخلٓمٞم٥م مل يًتحيا هـذا 

  اًمتٕم٘م٥م طمٞم٨م أىمرا ُم٤م ذم ))اًمروو٦م((، ومٚمٞمت٠مُمؾ(( اهـ.

همضؾ ىمثغم، ومول رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وآيمف اًمؽماويح )( أي: صالة وهمقفو)

ـْ وَموَم َرَمَضوَن إِي ـْ َذْكبِِف(( وً َواضْمتَِسوزم وً اَمكوؽمؾؿ: ))َم َم ِم (أظمرضمف نُمِػَر يَمُف َمو سَمَؼدَّ

( يم٤مإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذح ))صحٞمح ومول ايمعؾامءاًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م، )

 واظمراد زمؼقوم رمضون: صالة ايمؼماويح، ويمتحوهمظ اظمرأة فمعم ايمطؿلكقـوت ُمًٚمؿ((: )

                                                 

 (.3/526طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)
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سطدإ خدري َدٔ ايهدجري بد٬      ٚعدّ اإلضتعذاٍ ؾٝٗدا   ٭ٕ ايعُدٌ ايكًٝدٌ َدل اإل    

 .إسطإ
 اًمنمح  

وفمدم آؽمتعجول همقفون ٕن ايمعؿؾ ايمؼؾقؾ مع آضمسون طمغم مـ ايمؽثغم زمال 

إن اهلل  ى إذا فمؿؾ (، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))إضمسون

(( أظمرضمف اًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل، وىم٤مل ذم ))إقم٤مٟم٦م أضمدىمؿ فمؿاًل.. أن يتؼـف

)))ىمقًمف: يم٤مٟمقا يًؽمحيقن ًمٓمقل ىمٞم٤مُمٝمؿ( ي١مظمذ ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ اعمذيمقر اًمٓم٤مًمٌلم((: 

أٟمف يٜمٌٖمل ـمقل اًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مراءة ُمع الْمقر واخلِمقع، ظمالوم٤م عم٤م يٕمت٤مده يمثػمون ذم 

 زُم٤مٟمٜم٤م ُمـ ختٗمٞمٗمٝم٤م ويتٗم٤مظمرون سمذًمؽ، ىم٤مل ىمٓم٥م آرؿم٤مد ؾمٞمدٟم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٚمقي

ذي يٕمت٤مده يمثػم ُمـ الداد ذم اًمٜمّم٤مئح: وًمٞمحذر ُمـ اًمتخٗمٞمػ اعمٗمرط اًم

اجلٝمٚم٦م ذم صالهتؿ ًمٚمؽماويح، طمتك رسمام ي٘مٕمقن سمًٌٌف ذم آظمالل سمٌمء ُمـ 

اًمقاضم٤ٌمت ُمثؾ شمرك اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم اًمريمقع واًمًجقد، وشمرك ىمراءة )اًمٗم٤محت٦م( قمغم 

اًمقضمف اًمذي ٓ سمد ُمٜمف سم٥ًٌم اًمٕمجٚم٦م، ومٞمّمػم أطمدهؿ قمٜمد اهلل ٓ هق صغم ومٗم٤مز 

 ت٘مّمػم وؾمٚمؿ ُمـ آقمج٤مب.سم٤مًمثقاب، وٓ هق شمرك وم٤مقمؽمف سم٤مًم

وهذه وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ُمـ أقمٔمؿ ُمٙم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من ٕهؾ آيامن، يٌٓمؾ قمٛمؾ 

اًمٕم٤مُمؾ ُمٜمٝمؿ قمٛمٚمف ُمع ومٕمٚمف ًمٚمٕمٛمؾ، وم٤مطمذروا ُمـ ذًمؽ وشمٜمٌٝمقا ًمف ُمٕم٤مذ 

 اإلظمقان.

وإذا صٚمٞمتؿ اًمؽماويح وهمػمه٤م ُمـ اًمّمٚمقات.. وم٠ممتقا اًم٘مٞم٤مم واًم٘مراءة واًمريمقع 

ر آريم٤من وأداب، وٓ دمٕمٚمقا ًمٚمِمٞمٓم٤من واًمًجقد واخلِمقع والْمقر وؾم٤مئ

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چقمٚمٞمٙمؿ ؾمٚمٓم٤مٟم٤م، وم٢مٟمف 

 ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ، ومٙمقٟمقا ُمٜمٝمؿ، {٧٧}انُحم:  چے
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َٚٓ٘ ؾ٠٬ ايكدش٢: ٚأقًدٗا زنعتدإ, ٚأؾكدًٗا مثدإ زنعدات, ٜٚددخٌ ٚقتٗدا         

 .....................إذا ازتؿعت ايػُظ قدز زَح, ....................................
 اًمنمح  

 ، ومال شمٙمقٟمقا ُمٜمٝمؿ(( اهـ.{١٠٠انُحم: } چۇ  ۇ  ۆ  ۆ

(، وأوٞمٗم٧م هذه اًمّمالة صالة ايمضحك( أي: اًمٜمٗمؾ اًمذي ًمف وىم٧م: )ومـف)

وأومؾفو: ًمٚمْمحك ٕٟمف وىمتٝم٤م، واعمٕمٜمك: اًمّمالة اعمٗمٕمقًم٦م ذم وىم٧م اًمْمحك، )

( سم٤مشمٗم٤مق وأهمضؾفو شمامن رىمعوت) (، وأدٟمك اًمٙمامل أرسمع، وأيمٛمؾ ُمٜمٝم٤م ؾم٧م،رىمعتون

ِل  َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ  اًمِمٞمخلم اسمـ طمجر واًمرُمكم: وذًمؽ خلؼم ُأمِّ َه٤مٟمٍِئ: َأن  اًمٜمٌ 

َؾ ذِم سَمْٞمتَِٝم٤م، وَمَّمغم  صَماَميِنَ َريَمَٕم٤مٍت، وَماَم َرَأْيُتُف َصغم  َصاَلًة َأظَمػ  ُِمٜمَْٝم٤م  ًَ ٦َم اهْمَت َيْقَم وَمْتِح َُمٙم 

ُجقَد(( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.هَمػْمَ  ًُّ يُمقَع َواًم ُف ُيتِؿُّ اًمرُّ   َأٟم 

وأيمثره٤م قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم صمامن، وقمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر: اصمٜمت٤م قمنمة ُمع 

 آشمٗم٤مق قمغم أومْمٚمٞم٦م اًمثامن يمام ىمٚمٜم٤م.

ويٜمدب هل٤م أن شمًٚمؿ ُمـ يمؾ ريمٕمتلم، وجيقز هل٤م أن شمّمٚمٞمٝم٤م سم٠ميمثر ُمـ ريمٕمتلم 

٤م سمتِمٝمد آظمره٤م، أو شمتِمٝمد ذم يمؾ ؿمٗمع ُمـ ريمٕمتلم أو وًمق يمٚمٝم٤م سمًالم واطم د إُم 

 أرسمع.

(: لدي٨م قَمكِم  إذا ارسمػعً ايمرؿس ومدر رمح( أي: صالة اًمْمحك )ووومتفو)

َحك طِملَم يَم٤مَٟم٧ْم  َريِضَ اهلل قَمٜمُْف ىَم٤مَل:))َصغم  َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ اًمْمُّ

ـْ  ِق ُِم ـْ اعْمَنْمِ ْٛمُس ُِم (( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد. اًمِم  ـْ اعمَْْٖمِرِب َصاَلَة اًْمَٕمٍْمِ  َُمَٙم٤مهِن٤َم ُِم

  

                                                 

 (.1/256إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) (1)

 (.248اٟمٔمر: اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ ) (2)
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ٚخيسز بصٚاٍ ايػُظ. ٚقد ز٣ٚ اياراْٞ ؼي ؾكًٗا عدٔ أبدٞ ٖسٜدس٠ زقدٞ اهلل     

ٜكاٍ ي٘ ايكش٢, ؾإذا نإ ّٜٛ ايكٝاَد١.. ْدا ٣ َٓدا :     ّاعٓ٘: ))إٕ ؼي ازب١ٓ باب

بدابهِ, ؾدا خًٛٙ بسظيد١    أٜٔ ايدرٜٔ نداْٛا ٜددضيٕٛ عًد٢ ؾد٠٬ ايكدش٢؟ ٖدرا        

 اهلل((.
 اًمنمح  

(، وشم٠مظمػمه٤م إمم رسمع اًمٜمٝم٤مر أومْمؾ: ًمئال خيٚمق يمؾ رسمع وخيرج زمزوال ايمرؿس)

ُمـ هن٤مر قمـ قم٤ٌمدة، ومٗمل اًمرسمع إول صالة اًمّمٌح، وذم اًمرسمع اًمث٤مين صالة 

 اًمْمحك، وذم اًمرسمع اًمث٤مًم٨م صالة اًمٔمٝمر، وذم اًمرسمع اًمراسمع صالة اًمٕمٍم.

ٞمٝم٤م ؾمقرة )اًمْمحك(، وؾمقرة )اًمِمٛمس(، وذًمؽ ًمق صٚمتٝم٤م ويًـ أن شم٘مرأ وم

ريمٕمتلم وم٘مط وم٢من زادت.. ىمرأت ومٞمام زاد قمـ ريمٕمتلم ؾمقرة )اًمٙم٤مومرون(، وؾمقرة 

)اإلظمالص(، ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ذم ))اًمتحٗم٦م((: ))ومل يٌلم أٟمف ي٘مرؤمه٤م ومٞمام إذا 

ف: ومام زاد قمغم ريمٕمتلم ذم يمؾ ريمٕمتلم ُمـ ريمٕم٤مهت٤م، أو ذم إوًمٞملم وم٘مط، وقمٚمٞم

 قمدامه٤م ي٘مرأ ومٞمف )اًمٙم٤مومرون(، و)اإلظمالص( يمام قمٚمؿ مم٤م ُمر(( اهـ.

( قمـ اًمٜمٌل صغم وومد روى ايمطػماين دم همضؾفو فمـ أيب هريرة ريض اهلل فمـف)

يؼول يمف ايمضحك، همنذا ىمون  وً إن دم اجلـي زموزماهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: )

يديؿقن فمعم صالة ايمضحك؟ هذا زموزمؽؿ،  يقم ايمؼقومي.. كودى مـود: أيـ ايمذيـ ىموكقا

(، َوىَم٤مَل َأسُمق ُهَرْيَرَة ريض اهلل قمٜمف: ))َأْوَص٤ميِن ظَمِٚمٞمكِم سمَِثاَلٍث: همودطمؾقه زمرمحي اهلل

ٓ  قَمغَم ِوشْمٍر(( أظمرضمف  َٓ َأَٟم٤مُم إِ َحك، َو ـْ يُمؾِّ ؿَمْٝمٍر، َوَصاَلِة اًمْمُّ ٤مٍم ُِم َصْقِم صَماَلصَم٦ِم َأي 

ـْ أَ   يِب ُهَرْيَرَة أيْم٤ًم ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ: اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قَم

 

                                                 

 (.2/252حت٤مج )حتٗم٦م اعم (1)
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

َحك.. هُمِٗمَرْت ًَمُف ُذُٟمقسُمُف َوإِ  ـْ طَم٤موَمَظ قَمغَم ؿُمْٗمَٕم٦ِم اًمْمُّ ْن يَم٤مَٟم٧ْم ُِمْثَؾ َزسَمِد ))َُم

ٌَْحر  (( أظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي وان ُم٤مضمف. ِاًْم

ُف ىَم٤مَل: ))ُيّْمٌُِح  َؿ َأٟم  ِلِّ َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ـْ اًمٜمٌ  ـْ َأيِب َذر  ريض اهلل قمٜمف قَم وقَم

ٌِٞمَح٦ٍم َصَدىَم٦ٌم، َويُمؾُّ  ًْ ـْ َأطَمِديُمْؿ َصَدىَم٦ٌم، وَمُٙمؾُّ شَم ِٛمٞمَدٍة َصَدىَم٦ٌم،  قَمغَم يُمؾِّ ؾُماَلَُمك ُِم حَتْ

ـْ اعْمُٜمَْٙمِر  ِٚمٞمَٚم٦ٍم َصَدىَم٦ٌم، َويُمؾُّ شَمْٙمٌػَِمٍة َصَدىَم٦ٌم، َوَأُْمٌر سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َصَدىَم٦ٌم، َوهَنٌْل قَم َويُمؾُّ هَتْ

َحك(( أظمرضمف ُمًٚمؿ ـْ اًمْمُّ ـْ َذًمَِؽ َريْمَٕمَت٤مِن َيْريَمُٕمُٝماَم ُِم َصَدىَم٦ٌم، َوجُيِْزُئ ُِم

 رب اًمٕم٤معملم: اًمٚمٝمؿ صؾِّ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وشم٘مقل سمٕمد اًمّمالة:  الٛمد هلل

وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، صمؿ شم٘مرأ هذا اًمدقم٤مء: )ي٤م اهلل ي٤م واطمد ي٤م أطمد، ي٤م واضمُد ي٤م 

ضمقاد، اٟمٗمحٜم٤م ُمٜمؽ سمٜمٗمح٦م ظمػم( صمالصم٤ًم، صمؿ شم٘مقل وهل راومٕم٦م يدهي٤م: )ي٤م سم٤مؾمط( 

ًمّمقاب قمنمًا، صمؿ شمْمٛمٝمام وشم٘مقل: )اسمًط قمٚمٞمٜم٤م اخلػم واًمرزق، وووم٘مٜم٤م إلص٤مسم٦م ا

والؼ، وّيٜم٤م سم٤مإلظمالص واًمّمدق، وأقمذٟم٤م ُمـ ذ اخلٚمؼ، واظمتؿ ًمٜم٤م سم٤ملًٜمك ذم 

ًمٓمػ وقم٤مومٞم٦م. اًمٚمٝمؿ ا، اًمْمح٤مء وح٤مؤك، واًمٌٝم٤مء هب٤مؤك، واجلامل مج٤مًمؽ، واًم٘مقة 

ىمقشمؽ، واًم٘مدرة ىمدرشمؽ، واًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٓم٤مٟمف، واًمٕمٔمٛم٦م قمٔمٛمتؽ، واًمٕمّمٛم٦م 

ًا ذم اًمًامء.. وم٠مٟمزًمف، وإن يم٤من قمّمٛمتؽ، اًمٚمٝمؿ إ، يم٤من رزىمل وأطم٤ٌميب واعمًٚمٛملم أسمد

سمف، وإن يم٤من ىمٚمٞماًل.. ومٙمثِّره، وإن يم٤من  ذم إرض.. وم٠مظمرضمف، وإن يم٤من سمٕمٞمدًا.. وم٘مرِّ

ره، سمحؼ وح٤مئؽ وهب٤مئؽ ومج٤مًمؽ  ُمٕمدوُم٤ًم.. وم٠موضمده، وإن يم٤من طمراُم٤ًم ومٓمٝمِّ

وىمقشمؽ وىمدرشمؽ وؾمٚمٓم٤مٟمؽ وقمٔمٛمتؽ وقمّمٛمتؽ، اًمٚمٝمؿ آشمٜم٤م ذم يمؾ طملم أومْمؾ 

 ٤مدك اًمّم٤مللم ذم يمؾ طملم ُمع ًمٕم٤مومٞم٦م اًمت٤مُم٦م ذم اًمداريـ، أُملم(.ُم٤م آشمٞم٧م أو شم١ميت قمٌ
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ٚايٓاؾ١ً ايديت هلدا ضدبب: َجدٌ ضد١ٓ نطدٛف ايػدُظ, ٚخطدٛف ايكُدس, ٚذبٝد١           

 اغيطذد, ...................................................................................
 اًمنمح  

مثؾ ؽمـي ت٘مدم أو ُم٘م٤مرن أو ُمت٠مظمر، وم٤معم٘م٤مرن )( ؾمقاء ُموايمـوهمؾي ايمتل هلو ؽمبى)

(، وي٘م٤مل أيْم٤ًم: ظمًقوم٤من، وجيقز اًمٕمٙمس ىمسقف ايمرؿس، وطمسقف ايمؼؿر

ومٜم٘مقل: ظمًقف اًمِمٛمس ويمًقف اًم٘مٛمر، ًمٙمـ إؿمٝمر: يمًقف اًمِمٛمس 

وظمًقف اًم٘مٛمر،  ويدظمؾ وىمتٝمام سمحّمقل اًمٔم٤مهرة، وخيرج وىم٧م اًمٙمًقف 

ِمٛمس يم٤مؾمٗم٦م: ًمزوال ؾمٚمٓم٤مهن٤م، سم٤مٟٓمجالء اًمت٤مم ي٘مٞمٜم٤ًم ًمٚمٙمًقف، أو سمٖمروب اًم

وآٟمتٗم٤مع هب٤م، وخيرج وىم٧م اخلًقف سم٤مٟٓمجالء جلٛمٞمٕمف يمام ذم اًمِمٛمس، أو سمٓمٚمقع 

اًمِمٛمس ٓ سمٓمٚمقع اًمٗمجر واًم٘مٛمر ظم٤مؾمػ، وٓ سمٖمروسمف ظم٤مؾمٗم٤ًم وًمق سمٕمد اًمٗمجر 

 وىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس، يم٠من هم٤مب حت٧م ؾمح٤مب: ًمٌ٘م٤مء ؾمٚمٓم٤مٟمف.

 وهل٤م ذم صالهت٤م يمٞمٗمٞمت٤من:

 ل اًمٗمجر.: ريمٕمت٤من يمرقمتإولم

: ريمٕمتلم سم٘مٞم٤مُملم وريمققملم ذم يمؾ ريمٕم٦م، ومت٘مرأ ذم اًمريمٕم٦م إومم ايمثوكقي

اًمٗم٤محت٦م صمؿ اًمًقرة، صمؿ شمريمع، صمؿ شمٕمتدل ومت٘مرأ اًمٗم٤محت٦م ُمرة أظمرى، صمؿ اًمًقرة، صمؿ 

شمريمع، صمؿ شمٕمتدل صمؿ شمًجد ودمٚمس سملم اًمًجدشملم وشمًجد صمؿ شم٘مقل ًمٚمريمٕم٦م 

 اًمث٤مٟمٞم٦م، ومتٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م قمٛمٚمتف ذم إومم.

ًتح٥م ذم صاليت اًمٙمًقف واخلًقف اًمتٓمقيؾ، وين اإلُم٤مم ذم يمًقف وي

 اًمِمٛمس وجيٝمر ذم ظمًقف اًم٘مٛمر.

(، وهل ريمٕمت٤من وم٠ميمثر حتقي اظمسجد( ُمـ اًمٜمقاومؾ اًمتل هل٤م ؾم٥ٌم ُمت٘مدم )و)

 سمتًٚمٞمٛم٦م واطمدة، وشمًـ سمٕمد دظمقل اعمًجد، وًمق صٚمتٝم٤م ُمع اًمٗمريْم٦م، أي: ٟمقت 
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 ...........................................ٚض١ٓ ايٛق٤ٛ, ٚزنعيت ا٫ضتداز٠, ......
 اًمنمح  

اًمٗمريْم٦م واًمتحٞم٦م ُمٕم٤ًم؟  ؾم٘مط هب٤م اًمٓمٚم٥م وطمّمؾ هل٤م صمقاب اًمتحٞم٦م قمٜمد اًمِمٞمخ 

اًمرُمكم، وؾم٘مط هب٤م اًمٓمٚم٥م ومل حيّمؾ اًمثقاب قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر، يمام شم٘مدم،  

 وُمٕمٜمك ؾم٘مط اًمٓمٚم٥م: أي أهن٤م ٓ شمٓم٤مًم٥م سمًٜم٦م اًمتحٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمِم٤مرع.

ٗمقت اًمتحٞم٦م سم٤مجلٚمقس قم٤مُمدة أو ٟم٤مؾمٞم٦م إذا ـم٤مل اًمٗمّمؾ، أُم٤م ًمق ضمٚم٧ًم وشم

 ٟم٤مؾمٞم٦م وشمذيمرت ىمٌؾ ـمقل اًمٗمّمؾ قمروم٤م.. مل شمٗمتٝم٤م.

 وي٘مقم ُم٘م٤مم اًمتحٞم٦م عمـ مل يرد أن يّمٚمٞمٝم٤م أن ي٠ميت سم٤مًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤مل٤مت أرسمٕم٤ًم.

(، وهل ريمٕمت٤من ؽمـي ايمقضقء( ُمـ اًمٜمقاومؾ اًمتل هل٤م ؾم٥ٌم ُمت٘مدم يمذًمؽ: )و)

ٕمد اًمقوقء اًمقاضم٥م أو همػمه، وشمٜمقي هب٤م ؾمٜم٦م اًمقوقء، وشمٗمقت سمٕمده، ؾمقاء سم

سمٓمقل اًمٗمّمؾ قمروم٤ًم، وىمٞمؾ: سم٤مإلقمراض قمٜمٝم٤م، وىمٞمؾ: سم٤ملدث، وومٞمف ؾمٕم٦م، وىمد 

 شم٘مدم هذا يمٚمف ذم يمالم ص٤مطم٥م ))سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ((.

(، أي: ـمٚم٥م اخلػم رىمعتل آؽمتخورة( ُمـ اًمٜمقاومؾ اًمتل هل٤م ؾم٥ٌم ُمت٠مظمر: )و)

ومٛمـ مه٧م سم٠مُمر ُمـ أُمقر دٟمٞم٤مه٤م أو آظمرهت٤م، ويم٤مٟم٧م ٓ شمدري ومٞمام شمريد أن شمٗمٕمٚمف، 

قم٤مىمٌتف، أي: ٓ هتتدي إمم أن اخلػم ذم شمريمف أو ذم اإلىمدام قمٚمٞمف.. وم٘مد قمٚمٛمٝم٤م رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن شمّمكم ريمٕمتلم شم٘مرأ ومٞمٝمام ؾمقرة )اًمٙم٤مومرون(، وؾمقرة 

ۋ   ۋ  ۅ  چ  )اإلظمالص(، وإيمٛمؾ أن شم٘مرأ ىمٌؾ )اًمٙم٤مومرون( ذم إومم:

ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  

، وىمٌؾ {٦٧ – ٦٢انمصص: } چوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ

 ڀ     پ  ڀ     پ   پ   پ          ٻ    ٻ    ٻ         ٻ     ٱچ )اإلظمالص ذم اًمث٤مٟمٞم٦م: 
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 ٚغريٖا. 
 اًمنمح  

األحزاب: } چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  

صمؿ سمٕمد اًمًالم شمدقمقا سمدقم٤مء آؾمتخ٤مرة اعمٕمروف، وهق  ُم٤م ورد ذم صحٞمح ، {٣٦

ٌِْد اهلل َريِضَ اهلل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف  ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم اًمٌخ٤مري قَم

َٝم٤م يَماَم يُ  ُُُمقِر يُمٚمِّ ْٕ ؾْمتَِخ٤مَرَة ذِم ا ِٓ ُٛمٜم٤َم ا َؿ ُيَٕمٚمِّ ـْ اًْمُ٘مْرآِن، َيُ٘مقُل: َوؾَمٚم  قَرَة ُِم ًُّ ُٛمٜم٤َم اًم َٕمٚمِّ

ـْ هَمػْمِ اًْمَٗمِريَْم٦ِم، صُمؿ  ًمَِٞمُ٘مْؾ:   ُِم
يَمْع َريْمَٕمَتلْمِ َُْمِر.. وَمْٚمػَمْ ْٕ إيِنِّ اًمٚمٝمؿ  ))إَِذا َهؿ  َأطَمُديُمْؿ سم٤ِم

ـْ وَمْْمِٚمَؽ اًمْ  َٕمٔمِٞمِؿ، وَم٢مِٟم َؽ شَمْ٘مِدُر َأؾْمَتِخػُمَك سمِِٕمْٚمِٛمَؽ، َوَأؾْمَتْ٘مِدُرَك سمُِ٘مْدَرشمَِؽ، َوَأؾْم٠َمًُمَؽ ُِم

ُم اًْمُٖمُٞمقِب،  َٓ َأقْمَٚمُؿ، َوَأْٟم٧َم قَمال  َٓ َأىْمِدُر، َوشَمْٕمَٚمُؿ َو إِْن يُمٜم٧َْم شَمْٕمَٚمُؿ َأن  َهَذا اًمٚمٝمؿ  َو

٦ٌَِم َأُْمِري، َأْو ىَم٤مَل: قَم٤مضِمِؾ َأُْمِري َوآضِمِٚمِف..  َُْمَر ظَمػْمٌ زِم ذِم ِديٜمِل، َوَُمَٕم٤مِر َوقَم٤مىِم ْٕ ا

َُْمَر َذ  زِم ذِم ِديٜمِل، وَم٤مىْمُدرْ  ْٕ ُه زِم، صُمؿ  سَم٤مِرْك زِم ومِٞمِف، َوإِْن يُمٜم٧َْم شَمْٕمَٚمُؿ َأن  َهَذا ا ْ ُه زِم، َوَينِّ

وْمُف قَمٜمِّل،  ٦ٌَِم َأُْمِري، َأْو ىَم٤مَل: ذِم قَم٤مضِمِؾ َأُْمِري َوآضِمِٚمِف.. وَم٤مْسِ َوَُمَٕم٤مِر، َوقَم٤مىِم

وْمٜمِل قَمٜمُْف، َواىْمُدْر زِم اخْلػَْمَ  ل طَم٤مضَمَتُف.َواْسِ ٛمِّ ًَ   طَمْٞم٨ُم يَم٤مَن، صُمؿ  َأْرِوٜمِل سمِِف((. ىَم٤مَل: َوُي

 ومتيض سمٕمده٤م عم٤م يٜمنمح صدره٤م ًمف ُمـ أطمد آُمريـ.

 ( ُمـ اًمٜمقاومؾ اًمتل هل٤م ؾم٥ٌم، ومٝمل يمثػمة.ونمغمهو)

يٜمدب ىمْم٤مء اًمٜمٗمؾ اعم١مىم٧م، سمخالف ذات اًم٥ًٌم يمّمالة اًمٙمًقف وحتٞم٦م 

٤مئٝم٤م: ٕن ومٕمٚمٝم٤م ًمٕم٤مرض وىمد زال، ويمذا اعمًجد وؾمٜم٦م اًمقوقء، وم٢مٟمف ٓ يٜمدب ىمْم

اًمٜمٗمؾ اعمٓمٚمؼ ٓ ي٘م٣م: ٟمٕمؿ ًمق ذع ومٞمف صمؿ أومًده.. ٟمدب ىمْم٤مئف يمام سح سمف 

 اإلُم٤مم اًمراومٕمل.

                                                 

 (.81اٟمٔمر: ُمقاه٥م اًمّمٛمد ) (1)
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 ٚايٓاؾ١ً اغياًك١: ٖٞ اييت يٝظ هلا ٚقت ٫ٚ ضبب َجٌ:

 صالٗ التطبٔح

 ٖٚٞ أزبل زنعات تكٍٛ ؾٝٗا: ضبشإ اهلل, ٚاسبُد هلل, ٫ٚ إي٘ إزي اهلل,

ٚاهلل أنر )) ثًجُا١ٜ َس٠(( ؼي نٌ زنع١ ))عيطا ٚضبعري(( ؾتكٛهلا بعد 

ايؿاذب١ ٚايطٛز٠ ))عيظ عػس٠ (( ثِ تكٛهلا ؼي ايسنٛع ))عػسا(( ٚؼي 

ا٫عتداٍ ))عػسا(( ٚؼي ايطذٛ  ا٭ٍٚ ))عػسا(( ٚؼي ازبًٛع بري ايطذدتري 

ايتػٗد  ))عػسا(( ٚؼي ايطذٛ  ايجاْٞ ))عػسا(( ٚؼي دًط١ ا٫ضرتاس١ أٚ

))عػسا((, ؾٗرٙ )) عيظ ٚضبعٕٛ (( تطبٝش٘ ؼي زنع١, ٚتكٍٛ َجٌ ذيو ؼي 

 نٌ زنع١, ..............................................................................
 اًمنمح  

( ومتّمٚمٞمٝم٤م ذم أي وىم٧م وايمـوهمؾي اظمطؾؼي: هل ايمتل يمقس هلو وومً وٓ ؽمبى)

 اًمتل حترم ومٞمٝم٤م اًمّمالة، وىمد شم٘مدم ذيمره٤م.ؿم٤مءت إٓ إوىم٤مت 

 ( أي: ُمـ أُمثٚم٦م اًمٜمٗمؾ اعمٓمٚمؼ:مثؾوذًمؽ )

 صالٗ التطبٔح

( أي: ذم إرسمع اًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤مل٤مت، وهل: وهل أرزمع رىمعوت، سمؼقل همقفو)

ؽمبحون اهلل، واحلؿد هلل، وٓ إيمف إلم اهلل، واهلل أىمػم )شمالشمامئي مرة(، دم ىمؾ رىمعي )

زمعد ايمػوحتي وايمسقرة )مخس ( أي: اًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤مل٤مت )هلو)مخسو وؽمبعكم(، همتؼق

فمممة (، شمؿ سمؼقهلو دم ايمرىمقع )فمممًا(، ودم آفمتدال )فمممًا(، ودم ايمسجقد إول 

)فمممًا(، ودم اجلؾقس زمكم ايمسجدسمكم )فمممًا(، ودم ايمسجقد ايمثوين )فمممًا(، ودم 

ايمترفد )فمممًا(، همفذه ( ىمٌؾ )أو( ذم اًمريمٕم٦م اًمتل شمٕم٘مٌٝم٤م ىمٞم٤مم، )صمؾسي آؽمؼماضمي

(، ويٛمٙمٜمٝم٤م أن )مخس وؽمبعقن( سمسبقحف دم رىمعي، وسمؼقل: مثؾ ذيمؽ دم ىمؾ رىمعي

 شمّمٚمٞمٝم٤م سمٙمٞمٗمٞم٦م أظمرى، وهل: شم٠ميت سم٤مًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤مل٤مت )مخس قمنمة( ُمرة ىمٌؾ 
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ٚقد عًُٗا ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ يعُ٘ ايعباع زقٞ اهلل عٓ٘, 

٘: ))يٛ ناْت ذْٛبو َجٌ شبد ايبشس, ٚذنس ي٘ ؾٝٗا ؾك٬ عـيُٝا, َٓ٘ قٛي

أٚ زٌَ عاجل غؿس اهلل يو((, ٚٚز  أْ٘ قاٍ: ))ٜا عِ, أ٫ أعاٝو, أ٫ 

أَٓشو, أ٫ أسبٛى بػ٤ٞ إذا أْت ؾعًت٘ غؿس اهلل يو ذْبو: أٚي٘ ٚأخسٙ, 

 قدضي٘ ٚسدٜج٘, خاأٙ ٚعُدٙ, ضسٙ ٚع٬ْٝت٘, تؿًٞ أزبل ........................
 اًمنمح  

حت٦م، صمؿ سمٕمد اًمًقرة شم٠ميت هب٤م )قمنمًا(، صمؿ سمٕمد اًمًجقد شم٘مقم ُم٤ٌمذة إمم اًمريمٕم٦م اًمٗم٤م

اًمث٤مٟمٞم٦م وشم٠ميت هب٤م ىمٌؾ اًمٗم٤محت٦م )مخس قمنمة( ُمره ُمثؾ اًمريمٕم٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م، ومٞمٙمقن 

آظمتالف سملم هذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م وآومم: أن هٜم٤م ٓ ضمٚم٦ًم ًمالؾمؽماطم٦م، وٓ شم٠ميت هب٤م ىمٌؾ 

يمؾ ريمٕم٦م )مخس قمنمة( ُمرة، وسمٕمد اًمًقرة اًمتِمٝمد، سمؾ شمٙمقن ىمٌؾ اًمٗم٤محت٦م ذم 

 قمنمًا.

وومد فمؾؿفو ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ يمعؿف ايمعبوس ريض اهلل فمـف، ) 

وذىمر يمف همقفو همضاًل فمظقام، مـف ومقيمف: يمق ىموكً ذكقزمؽ مثؾ ززمد ايمبحر أو رمؾ 

(، وهق ُم٤م شمرايمؿ ُمـ اًمرُمؾ ودظمؾ سمٕمْمف ذم سمٕمض، وهق أيْم٤م اؾمؿ ُمقوع فمويمٍ

٤مل، ىم٤مل ذم ))اعمّم٤ٌمح((: ))ورُمؾ قم٤مًم٩م: ضم٤ٌمل ُمتقاصٚم٦م يتّمؾ أقماله٤م يمثػم اًمرُم

سم٤مًمدهٜم٤مء، واًمدهٜم٤مء سم٘مرب اًمٞمامُم٦م، وأؾمٗمٚمٝم٤م سمٜمجد، ويتًع اشم٤ًمقم٤ًم يمثػمًا، طمتك ىم٤مل 

نمػر اهلل يمؽ. وورد أكف ) اًمٌٙمري: رُمؾ قم٤مًم٩م حيٞمط سم٠ميمثر أرض اًمٕمرب(( اهـ.

زمًمء إذا أكً همعؾتف.. نمػر اهلل ومول: ))يو فمؿ، أٓ أفمطقؽ، أٓ أمـحؽ، أٓ أضمبقك 

 يمؽ ذكبؽ: أويمف وأطمره، ومديؿف وضمديثف، طمطله وفمؿده، رسه وفمالكقتف، سمصقم أرزمع 

                                                 

 اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، ُم٤مدة: )قمٚم٩م(. (1)
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زنعات(( اسبدٜح. قاٍ ايتاز ايطبهٞ ٚغريٙ َٔ ايعًُا٤: ٫ ٜطُل بؿكًٗا   

ايعـيِٝ ٜٚرتنٗا إ٫ َتٗإٚ بايدٜٔ. ٚقد ٚز  ؼي سدٜجٗا: )) إٕ اضتاعت إٔ 

ّٜٛ ؾاؾعٌ, ؾإٕ مل تؿعٌ ؾؿٞ نٌ طيع٘ َس٠, ؾإٕ مل  تؿًٝٗا ؼي نٌ َسٙ

تؿعٌ ؾؿٞ نٌ غٗس َس٠, ؾإٕ مل تؿعٌ ؾؿٞ نٌ ض١ٓ َس٠, ؾإٕ مل تؿعٌ ؾؿٞ 

 عُسى َس٠ ((.
 اًمنمح  

رىمعوت . احلديٌ(( . ومول ايمتوج ايمسبؽل ونمغمه مـ ايمعؾامء: ٓ يسؿع زمػضؾفو 

ثفو: ))إن اؽمتطعً أن ايمعظقؿ ويؼمىمفو إٓ متفوون زمويمديـ . وومد ورد دم ضمدي

سمصؾقفو دم ىمؾ مره يقم.. هموهمعؾ، همنن ل سمػعؾ.. همػل ىمؾ مجعف مرة، همنن ل سمػعؾ.. 

 همػل ىمؾ ؾمفر مرة، همنن ل سمػعؾ.. همػل ىمؾ ؽمـي مرة، همنن ل سمػعؾ همػل فمؿرك مرة((

ٌ ٤مٍس ريض اهلل قمٜمٝمام: َأن  َرؾُمقَل اهلل َصغم   ـِ قَم ـْ اسْم (وٟمص الدي٨م ذم أيب داود: قَم

َٓ ا َٓ ُأقْمٓمِٞمَؽ، َأ ُه، َأ ٌ ٤مُس، َي٤م قَمام  ٌِْد اعمُْٓم ِٚم٥ِم: ))َي٤م قَم ـِ قَم ٌ ٤مِس سْم َؿ ىَم٤مَل ًمِْٚمَٕم هلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

َٓ َأوْمَٕمُؾ سمَِؽ قَمنْمَ ظِمَّم٤مٍل، إَِذا َأْٟم٧َم وَمَٕمْٚم٧َم َذًمَِؽ.. هَمَٗمَر اهلل  ٌُقَك، َأ َٓ َأطْم َأُْمٜمَُحَؽ، َأ

ًَمُف وَ  ٌََؽ، َأو  ُه ًَمَؽ َذْٟم آظِمَرُه، ىَمِديَٛمُف َوطَمِديَثُف، ظَمَٓم٠َمُه َوقَمْٛمَدُه، َصِٖمػَمُه َويَمٌػَِمُه، ِه 

٦َم اًْمِٙمَت٤مِب،  َ َأْرسَمَع َريَمَٕم٤مٍت، شَمْ٘مَرُأ ذِم يُمؾِّ َريْمَٕم٦ٍم: وَم٤محِتَ َوقَماَلٟمَِٞمَتُف، قَمنْمَ ظِمَّم٤مٍل: َأْن شُمَّمكمِّ

ـْ اًْمِ٘مَراَءِة ذِم َأو   ٌَْح٤مَن اهلل ِ، َوؾُمقَرًة، وَم٢مَِذا وَمَرهْم٧َم ُِم ِل َريْمَٕم٦ٍم َوَأْٟم٧َم ىَم٤مِئٌؿ.. ىُمْٚم٧َم: ؾُم

ًة، صُمؿ  شَمْريَمُع، وَمَتُ٘مقهُل٤َم  َة( َُمر  ٓ   اهلل ، َو اهلل  َأيْمؼَمُ )مَخَْس قَمنْمَ َٓ إًَِمَف إِ َواْلَْٛمُد هللِ ِ، َو

يُمقِع وَمَت٘مُ اً َوَأْٟم٧َم َرايِمٌع )قَمنْم  ـْ اًمرُّ (، صُمؿ  هَتِْقي اً قهُل٤َم )قَمنْم (، صُمؿ  شَمْروَمُع َرْأؾَمَؽ ُِم

ُجقِد وَمَتُ٘مقهُل٤َم اً وَمَتُ٘مقهُل٤َم َوَأْٟم٧َم ؾَم٤مضِمٌد )قَمنْم  اً ؾَم٤مضِمد ًُّ ـْ اًم (، صُمؿ  شَمْروَمُع َرْأؾَمَؽ ُِم

ُجُد وَمَتُ٘مقهُل٤َم )قَمنْم اً )قَمنْم  ًْ (، وَمَذًمَِؽ اً (، صُمؿ  شَمْروَمُع َرْأؾَمَؽ وَمَتُ٘مقهُل٤َم )قَمنْم اً (، صُمؿ  شَم

ُٕمقَن( ذِم يُمؾِّ َريْمَٕم٦ٍم، شَمْٗمَٕمُؾ َذًمَِؽ ذِم َأْرسَمِع َريَمَٕم٤مٍت، إِْن اؾْمَتَٓمْٕم٧َم َأْن )مَخٌْس َوؾَمٌْ 

ًة، وَم٢مِْن مَلْ شَمْٗمَٕمْؾ. ًة.. وَم٤موْمَٕمْؾ، وَم٢مِْن مَلْ شَمْٗمَٕمْؾ.. وَمِٗمل يُمؾِّ مُجَُٕم٦ٍم َُمر  َٞمَٝم٤م ذِم يُمؾِّ َيْقٍم َُمر   . شُمَّمٚمِّ
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 ايًِٗ ٚؾكٓا ؾُٝا ٜسقٝو.
 اًمنمح  

ْ شَمْٗمَٕمْؾ.. وَمِٗمل قُمُٛمِرَك ومَ  ًة، وَم٢مِْن مَل ْ شَمْٗمَٕمْؾ.. وَمِٗمل يُمؾِّ ؾَمٜم٦ٍَم َُمر  ًة، وَم٢مِْن مَل ِٗمل يُمؾِّ ؿَمْٝمٍر َُمر 

ًة((  َُمر 

ِلُّ َصغم  اهلل  ـُ قَمْٛمٍرو: ىَم٤مَل زِم اًمٜمٌ  ٌُْد اهلل سْم وذم رواي٦م قمٜمد أيب داود أيْم٤ًم: ىَم٤مَل قَم

ُف ُيْٕمٓمِٞمٜمِل  اً قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ: ))اْئتِٜمِل هَمد ٌَُؽ، َوُأقْمٓمِٞمَؽ، طَمت ك فَمٜمَٜم٧ُْم َأٟم  ٌُقَك، َوُأصمِٞم َأطْم

قَمٓمِٞم ٦ًم، ىَم٤مَل: إَِذا َزاَل اًمٜم َٝم٤مُر.. وَمُ٘مْؿ وَمَّمؾِّ َأْرسَمَع َريَمَٕم٤مٍت، وَمَذيَمَر َٟمْحَقُه، ىَم٤مَل: صُمؿ  شَمْروَمُع 

ْجَدِة اًمث ٤مٟمَِٞم٦ِم، وَم٤مؾْمَتِق ضَم٤مًمًِ  ً ـْ اًم ٌَِّح قَمنْم ٤مً َرْأؾَمَؽ َيْٕمٜمِل ُِم ًَ َٓ شَمُ٘مْؿ طَمت ك شُم َٛمَد اً ، َو ، َوحَتْ

َ قَمنْم اً قَمنْم  َؽ اً ، َوهُتَٚمَِّؾ قَمنْم اً ، َوشُمَٙمؼمِّ يَمَٕم٤مِت، ىَم٤مَل: وَم٢مِٟم  َْرسَمِع اًمر  ْٕ ، صُمؿ  شَمّْمٜمََع َذًمَِؽ ذِم ا

َْرِض َذْٟمٌ ْٕ ْ َأؾْمَتٓمِْع َأْن .. هُمِٗمَر ًَمَؽ سمَِذًمَِؽ((، ىُمْٚم٧ُم: ومَ ٤مً ًَمْق يُمٜم٧َْم َأقْمَٔمَؿ َأْهِؾ ا ٢مِْن مَل

ْٞمِؾ َواًمٜم َٝم٤مِر((. ـْ اًمٚم  َٝم٤م ُِم ٤مقَم٦َم؟ ىَم٤مَل: ))َصٚمِّ  ً َٞمَٝم٤م شمِْٚمَؽ اًم  ُأَصٚمِّ

 ( آُملم ي٤م ربِّ اًمٕم٤معملم.ايمؾفؿ وهمؼـو همقام يرضقؽ)
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 نٔفٔ٘ الصالٗ بأزناىَا ّضييَا

َطتكبً٘ ايكب١ً د  تكٍٛ اغيؿ١ًٝ: أؾًٞ ؾسض ايـيٗس أزبل زنعات أ ا٤ د

ؾإٕ ناْت تؿًٞ بايٓطا٤ قايت: إَا١َ. أٚ تؿًٞ خًـ أسد قايت: َأ١ََٛ 

هلل تعازي اهلل أنر د اهلل أنر نبريا ٚاسبُد هلل نجريا, ٚضبشإ اهلل بهس٠ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  چ ٚأؾ٬ٝ, 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  چۓ  ۓ    

ٱ       چ , أعٛذ باهلل َٔ ايػٝاإ ايسدِٝ: چۉ  ې  ېۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  

 .....................................ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ
 اًمنمح  

 نٔفٔ٘ الصالٗ بأزناىَا ّضييَا

سمٕمد أن حتدث اعم١مًمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف قمـ يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمالة.. ذيمر 

سمؼقل اظمصؾقي: هب٤م ًمتٙمقن واوح٦م ضمٚمٞم٦م، وم٘م٤مل: ) يمٞمٗمٞمتٝم٤م سم٠مريم٤مهن٤م وؾمٜمٜمٝم٤م وُم٤م يتٕمٚمؼ

أرزمع رىمعوت أداء ـ مستؼبؾف ايمؼبؾي ـ همنن ىموكً سمصقم ( ُمثاًل )أصقم همرض ايمظفر

(، صمؿ شمٙمؼم زمويمـسوء.. ومويمً: إمومي. أو سمصقم طمؾػ أضمد.. ومويمً: ملمقمي هلل سمعولم

ا، وؽمبحون اهلل اهلل أىمػم ىمبغما واحلؿد هلل ىمثغم(، صمؿ شم٘مرأ دقم٤مء آومتت٤مح )اهلل أىمػم)

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  چ زمؽرة وأصقال، 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  چۓ  ۓ    

( وجي٥م أن شمتٜمٌف اعمّمٚمٞم٦م إذا ىم٤مًم٧م: )وأٟم٤م أول چۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

اعمًٚمٛملم( أن شم٘مّمد اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين أو شمٓمٚمؼ، وٓ شم٘مّمد اعمٕمٜمك إصكم: ٕهن٤م شمٙمٗمر 

أفمقذ ومت٘مقل: ) ذ سم٤مهلل يمام شم٘مدم ذًمؽ ذم ؾمٜمـ اًمّمالة، صمؿ شمتٕمقذ وشم٘مرأ اًمٗم٤محت٦م،واًمٕمٞم٤م

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   چ زموهلل مـ ايمرقطون ايمرصمقؿ . 
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ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

آَري, ثِ تكسأ  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ

, اهلل أنر, ضبشإ زبٞ ايعـيِٝ ٚحبُدٙ )) ث٬ثا(( ضٛز٠ أٚ آٜات َٔ ايكسإٓ

مسل اهلل غئ ظيدٙ, زبٓا يو اسبُد, ظيدا نجريا رٝبا َبازنا ؾٝ٘, ٤ٌَ 

ايطُٛات ٤ٌَٚ ا٭زض, ٤ٌَٚ َا غ٦ت َٔ غ٤ٞ بعدٙ, اهلل أنر, ضبشإ زبٞ 

ا٭ع٢ً ٚحبُدٙ ))ث٬ثا(( اهلل أنر, زب اغؿس يٞ ٚازظيين, ٚادرْٞ 

قين ٚاٖدْٞ, ٚعاؾين ٚاعـ عين, اهلل أنر, ضبشإ زبٞ ا٭ع٢ً ٚازؾعين, ٚازش

 ٚحبُدٙ ))ث٬ثا(( ؾٗرٙ زنع١, ٚتؿعٌ ..............................................
 اًمنمح  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ويًـ هل٤م سمٕمد  (چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ

اهلل (، صمؿ شمٙمؼم ًمٚمريمقع )آمكم، شمؿ سمؼرأ ؽمقرة أو آيوت مـ ايمؼرآن) :اًمٗم٤محت٦م ىمقل

(، صمؿ شمٕمتدل، ومت٘مقل ُمع  ؽمبحون ريب ايمعظقؿ وزمحؿده )شمالشمو((، وشم٘مقل ومٞمف: )أىمػم

رزمـو يمؽ احلؿد، محدا (، وشم٠ميت سمدقم٤مء آقمتدال، وهق: )ؽمؿع اهلل ظمـ محدهاًمرومع: )

ض، ومؾء مو ؾمئً مـ ىمثغما ؿمقبو مبورىمو همقف، مؾء ايمسؿقات ومؾء إر

ؽمبحون ريب إفمعم (، وشم٘مقل ومٞمف: )اهلل أىمػم(، صمؿ شمٙمؼم ًمٚمًجقد )رء زمعده

(، وشم٘مقل ذم اهلل أىمػم(، صمؿ شمٙمؼم ًمٚمرومع ُمـ اًمًجقد إول ) وزمحؿده )شمالشمو(

رب انمػر رم وارمحـل، واصمػمين وارهمعـل، وارزومـل اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم: )

(، وشم٘مقل ومٞمف اهلل أىمػمًمٚمًجقد اًمث٤مين ) (، صمؿ شمٙمؼمواهدين، وفموهمـل وافمػ فمـل

 وسمػعؾ ( شم٤مُم٦م، )وزمحؿده )شمالشمو(، همفذه رىمعي  إفمعم ريب  ؽمبحون ُمثؾ إول: )
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ؼي باقٞ ايسنعات طيٝل َا ذنسْاٙ ا٫ اي١ٝٓ ٚتهبري٠ ا٫سساّ ٚ عا٤ ا٫ؾتتاح  

  ؾإْٗا خاؾ١ بايسنع١ ا٫ٚزي. ثِ دبًظ يًتػٗد ا٫ٍٚ بعد شياّ ايسنع١ 

١ٝ ٚتكس٩ٙ, ثِ تؿًٞ ع٢ً ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ؾٝ٘. ثِ تكٍٛ ايجاْ

ٚتأتٞ بباقٞ ايسنعات نُا ذنسْاٙ   يهٔ ٫ تطٔ قسا٠٤ ايطٛز٠ بعد ايتػٗد 

ا٭ٍٚ. ثِ إذا أشيت َا عًٝٗا َٔ ايسنعات دبًظ يًتػٗد ا٭خري ٚتكٍٛ: 

ا ايٓيب ٚزظي١ ايتشٝات اغيبازنات , ايؿًٛات اياٝبات هلل , ايط٬ّ عًٝو أٜٗ

اهلل ٚبسنات٘ , ايط٬ّ عًٝٓا ٚع٢ً عبا  اهلل ايؿاسبري أغٗد إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل, 

ٚأغٗد إٔ ضبُد زضٍٛ اهلل, ايًِٗ ؾٌ ع٢ً ضٝدْا ضبُد عبدى ٚزضٛيو , 

 ايٓيب ا٭َٞ , ٚع٢ً آٍ .................................................................
 اًمنمح  

زموومل ايمرىمعوت مجقع مو ذىمركوه آ ايمـقي وسمؽبغمة آضمرام ودفموء آهمتتوحن  دم

همنهنو طموصي زمويمرىمعي آولم، شمؿ  ؾس يمؾترفد آول زمعد َتوم ايمرىمعي ايمثوكقي 

شمؿ سمصقم فمعم ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ همقف، شمؿ ( أي: اًمتِمٝمد، )وسمؼرؤه

ىمعوت ىمام ذىمركوه ن يمؽـ ٓ سمسـ ومراءة وسمليت زمبوومل ايمر( إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، )سمؼقم

( أي: سمٕمد اًم٘مٞم٤مم ُمٜمف، وم٤معم٘مّمقد ٓ شمًـ اًمًقرة ذم ايمسقرة زمعد ايمترفد إول

شمؿ إذا أَتً مو فمؾقفو مـ اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، وٓ اًمريمٕم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمّمالة، )

وسمؼقل: ايمتحقوت (، ومت٠ميت سم٤مًمتِمٝمد )ايمرىمعوت..  ؾس يمؾترفد إطمغم

ت ايمطقبوت هلل ، ايمسالم فمؾقؽ أُّيو ايمـبل ورمحي اهلل اظمبورىموت ، ايمصؾقا

وزمرىموسمف ، ايمسالم فمؾقـو وفمعم فمبود اهلل ايمصوحلكم، أؾمفد أن ٓ إيمف إٓ اهلل، 

(، صمؿ شم٠ميت سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمتِمٝمد سم٤مًمّمالة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م، وأؾمفد أن حمؿد رؽمقل اهلل

 وفمعم آل فمبدك ورؽمقيمؽ ، ايمـبل إمل ،  حمؿد   ايمؾفؿ صؾ فمعم ؽمقدكووهل: )
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ضٝدْا ضبُد ٚأشٚاد٘ ٚذز ٜت٘ , نُا ؾًٝت ع٢ً إبساِٖٝ ٚع٢ً آٍ إبساِٖٝ ,  

ٚبازى ع٢ً ضٝدْا ضبُد ايٓيب ا٭َٞ, ٚع٢ً آٍ ضٝدْا ضبُد ٚأشٚاد٘ 

ٚذزٜت٘, نُا بازنت ع٢ً إبساِٖٝ ٚع٢ً آٍ إبساِٖٝ. ؼي ايعاغيري إْو ظيٝد 

ايكر, َٚٔ ؾت١ٓ صبٝد. ايًِٗ إْٞ أعٛذ بو َٔ عراب دِٗٓ , َٚٔ عراب 

احملٝا ٚاغيُات, َٚٔ ؾت١ٓ اغيطٝح ايدداٍ, ٚأعٛذ بو َٔ اغيػسّ ٚاغيأثِ. ايًِٗ 

 اغؿس يٞ َا قدَت َٚا أخست, َٚا أضسزت َٚا أعًٓت, َٚا أضسؾت, ..............
 اًمنمح  

( إٟمؽ ؽمقدكو حمؿد وأزواصمف وذريتف ، ىمام صؾقً فمعم إزمراهقؿ وفمعم آل إزمراهقؿ

ايمـبل إمل، وفمعم آل ( قمٌدك ورؾمقًمؽ )وزمورك فمعم ؽمقدكو حمؿد)محٞمد جمٞمد، 

ؽمقدكو حمؿد وأزواصمف وذريتف، ىمام زمورىمً فمعم إزمراهقؿ وفمعم آل إزمراهقؿ . دم 

ايمؾفؿ إين أفمقذ (، صمؿ شم٠ميت سمدقم٤مء اًمتِمٝمد إظمػم، ومت٘مقل: )ايمعوظمكم إكؽ محقد جمقد

( ذ ظمامت، ومـزمؽ مـ فمذاب صمفـؿ ، ومـ فمذاب ايمؼػم، ومـ همتـي اظمحقو وا

(، وهق أفمقذ زمؽ مـ اظمغرم( شمزيد يمذًمؽ: اًمٚمٝمؿ إين )همتـي اظمسقح ايمدصمول، و)

اًمديـ، ىمٞمؾ: واعمراد سمف ُم٤م يًتدان ومٞمام ٓ جيقز وومٞمام جيقز، صمؿ يٕمجز قمـ أدائف، 

واؾمتٕم٤مذ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ  وحيتٛمؾ أن يراد سمف ُم٤م هق أقمؿ ُمـ ذًمؽ،

ا ل٘مف ديـ.. طمدَث ومٙمذب، سم٠من حيت٩م سمٌمء ذم ووم٤مء ُم٤م اعمٖمرم: ٕن اًمِمخص إذ

قمٚمٞمف، ومل ي٘مؿ سمف، ومٞمّمػم يم٤مذسَم٤م، ووقمد وأظمٚمػ، سم٠من ىم٤مل ًمّم٤مطم٥م اًمديـ أوومٞمؽ 

ديٜمؽ ذم يقم يمذا، أوذم ؿمٝمر يمذا، أو ذم وىم٧م يمذا، ومل يقف ومٞمف، ومٞمّمػم خم٤مًمَٗم٤ًم 

اإلصمؿ،  (، وهق إُمر اًمذي يقضم٥م اإلصمؿ واًمٕم٘مقسم٦م، أو هق ٟمٗمسواظملشمؿًمققمده، )

 ايمؾفؿ انمػر رم مو ومدمً ومو أطمرت، ومو أرسرت ومو أفمؾـً، ومو أرسهمً، )

                                                 

 (2/361اٟمٔمر: )ومتح اًم٤ٌمري( ) (1)
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َٚا أْت أعًِ ب٘ َين, أْت اغيكدّ ٚأْت اغي٪خس, ٫ إي٘ إ٫ أْت, ٜا َكًب ايكًٛب 

ٚتًتؿت ضيّٝٓا ست٢ ٜس٣ -ثبت قًيب ع٢ً  ٜٓو. ايط٬ّ عًٝهِ ٚزظي١ اهلل  

ٚتًتؿت  ا٫ّ ست٢ ٜس٣ -ايط٬ّ عًٝهِ ٚزظي١ اهلل  -خدٖا ا٭ضئ 

 خدٖا ا٭ٜطس. ايط٬ّ عًٝهِ ٚزظي١ اهلل
 اًمنمح  

(، ويًـ أن ومو أكً أفمؾؿ زمف مـل، أكً اظمؼدم وأكً اظممطمر، ٓ إيمف إٓ أكً

ايمسالم (، صمؿ شمًٚمؿ ومت٘مقل: )يو مؼؾى ايمؼؾقب شمبً ومؾبل فمعم ديـؽشمْمٞمػ )

ايمسالم فمؾقؽؿ  - وسمؾتػً يؿقـو ضمتك يرى طمدهو إيؿـ -فمؾقؽؿ ورمحي اهلل 

(، وسمذًمؽ شمٙمقن ىمد أمت٧م وسمؾتػً ؾمامٓ ضمتك يرى طمدهو إيرس -ورمحي اهلل 

 صالهت٤م.

 

 

 

 
                   



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

521 

............................................................................................. 
 اًمنمح  

 تتمة في صالة المسافر

١مًمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف إمم صالة اعم٤ًمومر، وٕمهٞم٦م ويمثرة اخلٓم٠م مل يتٓمرق اعم

ومٞمٝم٤م قمٜمد اًمٌٕمض ٟمٜم٘مٚمٝم٤م هٜم٤م سم٤مًمٜمص ُمـ ذطمل ًمٚمٛمختٍم اًمٚمٓمٞمػ اعمًٛمك )اعمٜمٝمؾ 

 اًمقريػ ذح اعمختٍم اًمٚمٓمٞمػ(، ُمع شمٖمٞمػم سمًٞمط، ومٜم٘مقل:

جيقز ًمٚمٛم٤ًمومر اًم٘مٍم ختٗمٞمٗم٤ًم ًمف عم٤م يٚمح٘مف ُمـ ُمِم٘م٦م اًمًٗمر، وىمد جي٥م، يمـام ًمـق 

ر اًمّمالة إمم أن سم٘مل ُمـ وىمتٝم٤م ُمـ٤م ٓ يًـٕمٝم٤م إٓ ُم٘مّمـقرة ويمـ٤من ُمًـ٤مومرًا، وىمـد أظم

جي٥م اًم٘مٍم واجلٛمع ُمٕم٤ًم، يمام ًمق أظمر اًمٔمٝمر إمم وىم٧م اًمٕمٍم سمٜمٞمـ٦م اجلٛمـع ومل يّمـّؾ 

طمتك سم٘مل ُمـ وىم٧م اًمٕمٍم ُم٤م يًع أرسمع ريمٕم٤مت وم٘مط، واعمراد سم٤مجلقاز هٜم٤م ُم٤م ي٘م٤مسمؾ 

 آُمتٜم٤مع ومٞمِمٛمؾ اًمقضمقب. 

ٙمقن اًمًٗمر ـمقياًل، ومخرج سمف اًمًٗمر اًم٘مّمػم، ومال جيقز ومٞمف وذط اًم٘مٍم أن ي

اًم٘مٍم ، ويِمؽمط يمذًمؽ أن يٙمـقن اًمًـٗمر ُم٤ٌمطمـ٤ًم، واعمـراد سم٤مًمًـٗمر اعمٌـ٤مح ُمـ٤م ًمـٞمس 

سمحرام، ومٞمدظمؾ ومٞمف اًمًٗمر اًمقاضم٥م يم٤مًمًٗمر ًمٚمح٩م وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمقاضم٥م ،واًمًٗمر 

٤من يـ٠مٟمس سمـ٤مهلل اعمٙمروه يم٤مًمًٗمر ًمٚمتج٤مرة ذم أيمٗم٤من اعمقشمك ويم٤مًمًٗمر سمٛمٗمرده، أُّم٤م إن يمـ

ومال يمراه٦م ذم ؾمٗمره سمٛمٗمرده، ويمذا ؾمٗمره سمٛمٗمرده ل٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م ومال يمراهـ٦م ذم ذًمـؽ ، 

ودظمؾ ذم اًمًٗمر اعم٤ٌمح يمذًمؽ اًمًٗمر اعمًٜمقن يم٤مًمًٗمر ًمزي٤مرة الٌٞم٥م صغم اهلل قمٚمٞمـف 

 وؾمٚمؿ وصٚم٦م اًمرطمؿ.

ومجٛمٞمع هذه إٟمقاع ُمـ إؾمٗم٤مر جيقز ًمف اًم٘مٍم ومٞمٝم٤م ، سمخالف ؾمٗمر اعمٕمّمـٞم٦م 

 قز ًمف اًمؽمظمص ومٞمف، وأىم٤ًمم اًمٕم٤مي ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمؽمظمص صمالصم٦م وهل:وم٢مٟمف ٓ جي

 ًمف   ؾمٗمره ُمـ أضمؾ اعمٕمّمٞم٦م ، ومٝمذا ٓ جيقز  قم٤مٍص سم٤مًمًٗمر، وهق ُمـ أٟمِم٠م ـ1
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 ٘مل ُمـ ؾمٗمره ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم.اًمؽمظمص، إٓ إن شم٤مب وىمد سم

 قم٤مٍص ذم اًمًٗمر وهق ُمـ أٟمِم٠م ؾمٗمره ُمـ أضمؾ أُمٍر ُم٤ٌمح ، وًمٙمٜمف قمَمـ ذم ـ2

أصمٜم٤مء اًمًٗمر ، ومٝمذا  جيقز ًمف اًمـؽمظمص ُمٓمٚم٘مـ٤ًم أي ؾمـقاء سم٘مـل ُمــ ؾمـٗمره سمٕمـد 

 اعمٕمّمٞم٦م ُم٤ًموم٦م ىمٍم أم ٓ. 

قم٤مٍص سم٤مًمًٗمر ذم اًمًٗمر وهق ُمـ أٟمِم٠م ؾمٗمره ذم أُمٍر ُم٤ٌمح صمؿ ىمٚمٌف ذم أصمٜم٤مئـف  ـ3

ــ٤مب وضمٕمــؾ ُم٘مّمــ ــف اًمــؽمظمص، إٓ إن شم ــف اعمٕمّمــٞم٦م ، وهــذا ٓ جيــقز ًم ده ُمٜم

 ومٞمؽمظمص سمٕمد اًمتقسم٦م ؾمقاء سم٘مل ُمـ ؾمٗمره ُم٤ًموم٦م ىمٍم أم أىمؾ.

 :فائدة 

ضمّقز اإلُم٤مم اعمزين  يم٤مإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗمـ٦م اًم٘مٍمـ وًمـق ًمٚمٕمـ٤مي سمًـٗمره: إذ 

هق قمزيٛم٦م قمٜمـدمه٤م، وومٞمـف ومًـح٦م قمٔمٞمٛمـ٦م، إذ يٜمـدر هم٤ميـ٦م اًمٜمـدور ُمًـ٤مومر همـػم 

٤من قمٚمٞمف ديـ طم٤مل وهق ُمكمء، ومٚمق ىمٚمٜم٤م سمٛمٜمـع اًم٘مٍمـ ًمٚمٕمـ٤مي قم٤مص، يمام ًمق يم

سمًٗمره.. مل ي٘مٍم هٜم٤م،  إٓ سمٔمـ رو٤م دائٜمـف، وًمٙمــ قمـغم هـذا اًم٘مـقل ضمـ٤مز ًمـف 

اًم٘مٍم، وُمٜمٕم٤م اإلُم٤مُمـ٤من أي اعمـزين وأسمـق طمٜمٞمٗمـ٦م اجلٛمـَع ُمٓمٚم٘مـ٤ًم إٓ ذم اًمٜمًـؽ 

ــ٦م وُمزدًمٗمــ٦م، وُمــذهٌٜم٤م يم٤مإلُمــ٤مم ُم٤مًمــؽ واإلُمــ٤مم أمحــد ُمٜمٕمــف أي اجلٛمــع  سمٕمروم

 ٤مي، ومّم٤مر اجلٛمع ًمٚمٕم٤مي ممتٜمٕم٤ًم اشمٗم٤مىم٤ًم ومٚمٞمتٜمٌف.ًمٚمٕم

وو٤مسمط ًمٚمًٗمر اًمٓمقيـؾ هـق ُمـ٤م يمـ٤من: ُمرطمٚمتـ٤من، وهـل حتديـدًا سمـ٤مًمزُمـ ؾمـػم 

يقُملم ُمٕمتدًملم، أو ًمٞمٚمتلم ُمٕمتدًمتلم، أو يقم وًمٞمٚم٦م وإن مل يٕمتدٓ، ويمؾ ذًمـؽ سمًـػم 

 واًمّمالة  ًمأليمؾ واًمنمب  اعمحٛمٚم٦م ُمع اقمت٤ٌمر اًمٜمزول اعمٕمت٤مد  إصم٘م٤مل وهل اإلسمؾ 

                                                 

 (2/271اٟمٔمر: سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)
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 وآؾمؽماطم٦م.

( ومرؾمـخ٤ًم واًمٗمرؾمـخ صمالصمـ٦م 16وأُم٤م حتديده٤م سم٤معم٤ًموم٦م اًمٞمقم ومٝمل ؾمـت٦م قمنمـ )

واًم٘مـدُم٤من ذراع ( ظمٓمقة واخلٓمقة صمالصم٦م أىمـدام، 411( أُمٞم٤مل واعمٞمؾ أرسمع ُم٤مئ٦م  )3)

 ،وهل ُم٤م ي٤ًموي أن اصمٜم٤من أو صمالصم٦م وصمامٟمقن يمٞمٚمق ُمؽمًا شم٘مري٤ًٌم قمغم ُم٤م ذيمروا.

 :مسألة مهمة 

أي:  -يذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء أن ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم ؾمت٦م قمنم ومرؾمخ٤ًم، وسم٤مُٕمٞمـ٤مل اهل٤مؿمـٛمٞم٦م

واظمتٚمٗمـقا ومـٞمام يًـ٤مويف اعمٞمـؾ ُمــ إذرع، وم٘مـ٤مل صمامٟمٞم٦م وأرسمٕمقن ُمٞماًل، -اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م

(، وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: أن 6111اًمٜمقوي: أن اعمٞمؾ ي٤ًموي ؾمٜم٦م آٓف ذراع )اإلُم٤مم 

 (.3511اعمٞمؾ ي٤ًموي صمالصم٦م آٓف ذراع ومخًامئ٦م )

وىمد ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أُم٤ميمـ قمغم أن ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م ُم٤ًموم٦م ىمٍم، همػم أهن٤م أىمؾ ممـ٤م ىم٤مًمـف 

، اإلُم٤مم اًمٜمقوي، ىم٤مل ذم اًمتحٗم٦م:) واًمؼميـد أرسمٕمـ٦م ومراؾمـخ، واًمٗمرؾمـخ صمالصمـ٦م أُمٞمـ٤مل

واعمٞمؾ أرسمٕم٦م آٓف ظمٓمقة واخلٓمقة صمالصم٦م أىمدام ومٝمق ؾمت٦م آٓف ذراع يمذا ىمـ٤مًمقه هٜمـ٤م 

واقمؽمض سم٠من اًمذي صـححف اسمــ قمٌـد اًمـؼم وهـق صمالصمـ٦م آٓف ذراع ومخًـامئ٦م هـق 

اعمقاومؼ عم٤م ذيمروه ذم حتديد ُم٤م سمـلم ُمٙمـ٦م وُمٜمـك وهـل وُمزدًمٗمـ٦م وهـل وقمرومـ٦م وُمٙمـ٦م 

ويرد سم٠من اًمٔم٤مهر أهنؿ ذم شمٚمؽ اعم٤ًموم٤مت واًمتٜمٕمٞمؿ، واعمديٜم٦م وىم٤ٌمء وأطمد سم٤مُٕمٞم٤مل هـ. 

 ىمٚمدوا اعمحدديـ هل٤م ُمـ همػم اظمت٤ٌمره٤م ًمٌٕمده٤م قمـ دي٤مرهؿ( اهـ. 

                                                 

 (.2/98اٟمٔمر: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) (1)

 (.367(، وسمنمى اًمٙمريؿ )2/413اٟمٔمر: اًمتحٗم٦م ) (2)

 (.2/413حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (3)
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رسمٕمــ٦م آٓف ظمٓمــقة، وىمــ٤مل ذم ىمالئــد اخلرائد:)وىمــّدر اًمٜمــقوي وهمــػُمه اعمٞمــؾ سم٠م

واخلٓمــقة ذراع وٟمّمــػ، ومٞمٙمــقن ؾمــٜم٦م آٓف ذراع، ىمــ٤مل اًمنمــيػ اًمًــٛمٝمقدي ذم 

))شم٤مريخ اعمديٜم٦م((: وهق سمٕمٞمد ضمدًا، سمؾ اعمٞمؾ صمالصمـ٦م آٓف ذراع ومخًـامئ٦م ذراع، يمـام 

صحح اسمـ قمٌداًمؼم وهق اعمقاومـؼ عمـ٤م ذيمـروه ُمــ اعمًـ٤موم٤مت، يٕمٜمـل ذم حتديـدهؿ هلـ٤م 

سملم ُمٙم٦م وُمٜمك وقمروم٤مت، وسملم اعمديٜمـ٦م وىُمٌـ٤مء وُأطُمـد  سم٤مُٕمٞم٤مل ذم ُمقاوع ُمٕمٞمٜم٦م، يمام

  وٟمحقه٤م، وىمٞمؾ: أًمٗم٤م ذراع سم٤مًمٞمد إٓ صمٛمـ سم٤ملديد( اهـ.

ىم٤مل ذم سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ سمٕمد ذيمر ُم٤م ذيمرٟم٤م:)أىمقل: وىمد ضمرب قمٜمـدٟم٤م سم٤مًمـذرع 

ــػم، ومٚمٕمــؾ يمــالم  ــقوي سمٙمث ــره اًمٜم ــرطمٚمتلم قمــام ذيم ــف ُم ـــ يمقٟم ــ٤م ذيمــروا ُم ــٜم٘مص ُم وم

 اهـ.اًمًٛمٝمقدي أوومؼ ًمذًمؽ( 

اعمًـ٤موم٦م  -ضمـزاهؿ اهلل ظمـػماً  -وىمد ىمـ٤مس سمٕمـض ُمٕمٚمٛمـل دار اعمّمـٓمٗمك سمـؽميؿ

 ُمؽم، وًمٌٞم٤من ذًمؽ ٟم٘مقل: 77،281ومقضمدوه٤م شم٤ًموي: 

 ُمٞماًل. 48أن ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم = 

 ؿمٕمػمة. 144ؾمؿ، و46ذراع، واًمذراع =  3511اعمٞمؾ = 

 ؾمؿ.16111ؾمؿ =  46×  3511إذا اعمٞمؾ = 

 ؾمؿ. 772811ؾمؿ = 16111×  48ُمٞمؾ =  48ومـ 

وًمٙمل ٟمحقهل٤م إمم اعمؽم ٟم٘مقم سم٘مًـٛم٦م اًمٕمـدد قمـغم ُم٤مئـ٦م ٕن اعمـؽم  يًـ٤موي  ُم٤مئـ٦م 

 ؾمؿ، ومٞمٙمقن هٙمذا:

                                                 

 (.1/148اخلرائد )ىمالئد  (1)

 (.2/266سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (2)
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 ُمؽم، وهل ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم. 77.281=  111÷  772811

 ده ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م الٌٞم٥م قمٛمر سمـ طمٗمٞمظ وإًمٞمف ٟمٛمٞمؾ.وهذا ُم٤م اقمتٛم

وم٢مذا ؾم٤مومر اًمِمخص ؾمـٗمرًا ـمـقياًل ُم٤ٌمطمـ٤ًم.. ضمـ٤مز ًمـف ىمــٍُم اًمّمـالة اًمرسم٤مقمٞمـ٦م 

اة اعمٙمتقسم٦م أص٤مًم٦م، وهل )اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واًمٕمِم٤مء ريمٕمتـلم(، ومـال يّمـح ىمٍمـ  اعم١مد 

سمؾ يمت٧ٌم اًمٜم٤مومٚم٦م وإن يم٤مٟم٧م رسم٤مقمٞم٦م، وٓ اعمٜمذورة: ٕهن٤م ُمٙمتقسم٦م، وًمٙمـ ًمٞمس أص٤مًم٦م 

قمٚمٞمف سم٤مًمٜمذر ، وأُم٤م اعمٕم٤مدة.. ومٚمف ىمٍمه٤م إن ىمٍم أصٚمٝم٤م وصاله٤م ظمٚمػ ُمـ يّمٚمٞمٝم٤م 

ويـدظمؾ ذم  ُم٘مّمقرة أو صـاله٤م إُم٤مُمـ٤ًم، وؾمـقاء صـغم إومم مج٤مقمـ٦م أو ومـرادى.

اعم١مداة ُم٤م ًمق ؾم٤مومر وىمد سم٘مل ُمـ اًمقىم٧م ُم٤م يًع ريمٕم٦م: وم٢مٟمف ي٘مٍمه٤م ؾمقاء ذع ومٞمٝم٤م 

٦م داظمؾ اًمقىم٧م أو صاله٤م سمٕمد ظمروج اًمقىمـ٧م: ذم اًمقىم٧م ًمٙمقهن٤م ُم١مداة سمقىمقع ريمٕم

ٕهن٤م وم٤مئت٦م ؾمٗمر وجيقز ىمٍمه٤م أن ىمْم٤مه٤م ذم اًمًٗمر، يمام ذيمره اًمٌجػمُمل وؾمـٞم٠ميت إن 

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ٕن اًمّمـٌح ًمـق ىمٍمـت مل شمٙمــ  وٓ شم٘مٍم اًمّمٌح وٓ اعمٖمرب سم٤مإلمجـ٤مع:

٤م ٓ ؿمٗمٕم٤ًم ومتخـرج ُمــ ُمقوـققمٝم٤م ، واعمٖمـرب ٓ يٛمٙمــ ىمٍمـه٤م إمم ريمٕمتـلم: ٕهّنـ

 شمٙمقن إٓ وشمرًا، وٓ إمم ريمٕم٦م خلروضمٝم٤م سمذًمؽ قمـ سم٤مىمل اًمّمٚمقات.

ف، يم٠من وم٤مشمتف ذم الي  ًُ وُمـ وم٤مشمتف صالٌة ذم اًمًٗمر وىمْم٤مه٤م ذم الي أو قمٙم

 ذم اًمًٗمر وأراد أن  وم٤مت   إٓ ومٞمام ذم اًم٘مْم٤مء   ىمٍم  وىمْم٤مه٤م ذم اًمًٗمر.. َأمت ٝم٤م، ومال

                                                 

 (.2/98اٟمٔمر: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) (1)

 (.1/358اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (2)

 (.1/358(، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/247اٟمٔمر: هن٤مي٦م اعمحت٤مج ) (3)
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 ي٘مْمٞمف ذم اًمًٗمر ؾمقاء يم٤من ٟمٗمس اًمًٗمر أم ؾمٗمرًا آظمرًا.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: 

ـ أرسَمـٍع وَمـرٍض َأَدا َص ىَمٍْمُ  ُرظمِّ

 

ــــــَدا ــــــَٗمٍر إِن ىَمَّم ــــــ٧ٍم ذم ؾَم  و وم٤مِئ

 

 

 

ـــ٤م ـــَخ٤ًم َذَه٤مسم ـــ وَمْرؾَم ـــت٦َم قَمنَمَ  ؾم

 

ٌَـــــ  ٤مِح طمتـــــك آسَمـــــ٤مذم اًمًـــــٗمِر اعُم

 

 

 

ٍ أو ُمٕمٚمقم ، وم٤معمٕملم ُم٤م يٜمتٝمل إًمٞمـف  وُيِمؽمط ًمّمح٦م اًم٘مٍم: ىَمّْمُد ُمقوٍع َُمُٕملم 

اًمًٗمر، واعمٕمٚمقم هق اًمذي يٕمٚمـؿ أٟمـف أزيـد ُمــ ُمـرطمٚمتلم يمٜمحـق اًمتـ٤مسمع وٓ يٕمـرف 

ـ اهلـ٤مِئُؿ،  اعمقوع سمٕمٞمٜمف ، وىمد يٓمٚمؼ اعمٕملم قمغم اعمٕمٚمقم ُمـ سمـ٤مب اعمرادومـ٦م، ومـال َيْ٘مٍُمُ

يدري أيـ شمقضمٝمف وإن ـم٤مل ؾمٗمره: إذ ذط اًم٘مٍم أن يٕمـزم قمـغم ىمٓمـع وهق ُمـ ٓ 

، وـم٤مًمـ٥م آسمـؼ ـٌ -ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم، وٓ ي٘مٍم يمذًمؽ ـم٤مًم٥م همريؿ وهق ُمــ قمٚمٞمـف ديـ

إذا ٟمقى اًمرضمقع ُمتك وضمده وهـق ٓ يٕمٚمـؿ ُمقوـٕمف ، ويًـتثٜمك ُمــ  -وهق اهل٤مرب

 ذًمؽ طم٤مًم٦م واطمده وهل: 

د ُمٓمٚمقسمف ىمٌؾ ُمرطمٚمتلم سمـؾ إن ىمّمد ؾمٗمر ُمرطمٚمتلم اسمتداًء، يم٠من قمٚمؿ أٟمف ٓ جي

سمٕمده٤م، وم٢مٟمف ي٘مٍم ذم هذه ال٤مًم٦م ، وُمثٚمف اهل٤مئؿ إذا ىمّمد ؾمٗمر ُمرطمٚمتلم اسمتداًء، وم٢مٟمـف 

ي٘مٍم، يمام ي٘متْمٞمف إـمالق صـ٤مطم٥م اًمرووـ٦م ، وىمـ٤مل اًمِمـٞمخ اًمنمـسمٞمٜمل ذم اعمٖمٜمـل: 

))وهق يمذًمؽ، يمام اقمتٛمده ؿمٞمخل ـ أي اًمِمٝم٤مب اًمـرُمكم ـ وإن ىمـ٤مل اًمزريمٌمـ: إٟمـام 

  تلم ٓ ومٞمام زاد قمٚمٞمٝمام: ٕٟمف ًمٞمس ًمف ُم٘مّمد ُمٕمٚمقم(( اهـ.يؽمظمص ذم ُمرطمٚم

 وٓ جيقز ًمٚمزوضم٦م واًمٕمٌد اًم٘مٍم إن يم٤مٟم٤م شم٤مسمٕملم وٓ يٕمروم٤من ُم٘مّمدمه٤م طمتك 

                                                 

 (.1/364ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (1)
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  ي٘مٓمٕم٤م ُمرطمٚمتلم.

 ئدة:فا 

إذا وم٤مت قمغم ُمـ ًمف اًم٘مٍم سمٕمد ُمرطمٚمتلم يم٤مًمزوضم٦م واًمٕمٌد اًمتـ٤مسمٕملم صـالٌة ذم 

هذه اعمرطمٚمتلم وأراد ىمْم٤مئٝم٤م ذم اًمًٗمر.. ضم٤مز ًمف اًم٘مٍم: ٕهن٤م وم٤مئتـ٦م ؾمـٗمر وىمْمـ٤مه٤م 

 ذم اًمًٗمر.

 :مسائل 

ًمق قمٚمؿ إؾمػم أن ؾمٗمره ـمقيؾ وٟمقى اهلرب إن متٙمـ ُمٜمف.. مل ي٘مٍم ىمٌؾ  ـ1

 أصمر ًمٚمٜمٞمـ٦م سم٘مٓمٕمـف ُمًـ٤موم٦م اًم٘مٍمـ، وُمثـؾ ذًمـؽ ُمرطمٚمتلم، وي٘مٍم سمٕمده٤م، وٓ

اًمزوضم٦م إذا ٟمقت أهن٤م ُمتك ختٚمّمـ٧م ُمــ زوضمٝمـ٤م رضمٕمـ٧م ، وُمثٚمٝمـ٤م اًمٕمٌـد إذا 

 ٟمقى أٟمف ُمتك أسمؼ رضمع.

إذا ٟمقى اًمًٗمر إمم ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم صمؿ ٟمـقى سمٕمـد اخلـروج ُمــ اًمٌٚمـد أٟمـف إن  ـ2

وضمد همروف رضمع ، أو ٟمقى أن ي٘مٞمؿ ذم ـمري٘مف وًمـق سمٛمٙمـ٤من ىمريـ٥م ُمــ سمٚمـده 

ٕم٦م أي٤مم.. شمرظمص إمم أن جيد همروف، أو يدظمؾ اعمٙم٤من اًمذي ٟمـقى اإلىم٤مُمـ٦م أرسم

ومٞمف: ٕن ؾم٥ٌم اًمرظمّم٦م ىمد اٟمٕم٘مد ومٞمًتٛمر طمٙمٛمف إمم أن ُيقضمـد ُمـ٤م همـػم اًمٜمٞمـ٦م 

إًمٞمف ، سمخالف ُمـ٤م إذا قمـرض ًمـف ذًمـؽ ىمٌـؾ ُمٗم٤مرىمـ٦م اًمٌٚمـد.. وم٢مٟمـف ٓ جيـقز ًمـف 

 اًم٘مٍم.

 يم٤من  الشَمُف،  ؾمقاء ُيّمكم ظمٚمَػ َُمـ يتؿُّ َص  ٓ  وُمـ ذوط اًم٘مٍم أيْم٤ًم: أن 

                                                 

 (.1/365عمحت٤مج )(، وُمٖمٜمل ا2/259(، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج )2/418اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (1)

 (.1/364اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (2)
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اإلُم٤مم ُم٘مٞماًم أو ُم٤ًمومرًا ، ومال يّمح آىمتداء سمف ذم ضمزء ُمـ صـالشمف: وًمـق ذم اًمّمـٌح  

ف اإلمتـ٤مم ، وؾمـقاء شمـٞم٘مـ أٟمـف أو ذم اًمتِمٝمد إظمػم أو اًمًالم ،  ومٚمق اىمتدى سمف.. ًمزُمـ

ُمتؿ أو ؿمؽ  أٟمف ُُمتِؿ  أو ىم٤مٌس، وإن سم٤من أٟمف ىم٤مس: ٟمٕمؿ إن قمٚمؼ اًمٜمٞمـ٦م ُمـع شمٞم٘مٜمـف ُمــ 

يمــقن اإلُمــ٤مم ُمًــ٤مومرًا يمــ٠من ىمــ٤مل: ))ٟمقيــ٧م اًم٘مٍمــ إن ىمٍمــ اإلُمــ٤مم ، أو اإلمتــ٤مم إن 

أشمؿ((.. ضم٤مز ًمف ذًمؽ وصح٧م ىمدوشمف ، سمخالف ُم٤م ًمـق ؿمـؽ ذم ؾمـٗمر اإلُمـ٤مم.. ومـال 

 ٚمٞمؼ اًمٜمٞم٦م طمٞمٜمئٍذ.جيقز ًمف شمٕم

وُمـــ اًمنمــوط أيْمــ٤ًم: أن يٜمــقَي اًم٘مٍَمــ قمٜمــد اإلطمــرام، ومٚمــق ٟمًــٞمٝم٤م.. ًمزُمــف  

 اإلمت٤مم، ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ـــ٦ُم ذم اإلطمـــرامِ  ـــُف: اًمٜمٞم  وَذـُم

 

َوامِ  ــد  ــ٤مًَمَػ ذم اًم ــ٤م ظم ــْرُك ُم  وشَم

 

 

 

 وُمـ ذوط اًم٘مٍم يمذًمؽ:

أن يٙمقن اًمًٗمر ًمٖمرض صحٞمح ديٜمل يمٓمٚمـ٥م اًمٕمٚمـؿ، أو دٟمٞمـقي يم٤مًمتجـ٤مرة ، 

 ومٚمق ؾم٤مومر ًمٖمرض همػم صحٞمح يم٤مًمًٞم٤مطم٦م واًمتٜمزه.. ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:

ـمري٘م٤من ـمقيؾ وىمّمػم،  _سمٙمن اًمّم٤مد _ٓ ي٘مٍم إٓ إن يم٤من ذم ُم٘مِّمده  ـ1

 ومٚمق ؾمٚمؽ اًمٓمقيؾ ًمٖمرض اًمتٜمزه.. ضم٤مز ًمف اًم٘مٍم.

إن يم٤من اًمًٗمر ًمٖمرض اًمتٜمزه وم٘مط.. ومٕمٜمد اًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م واًمِمٞمخ اًمـرُمكم  ـ2

 دمه٤م ًمٞمس همرو٤ًم صحٞمح٤ًم.  ٓ ي٘مٍم: إذا اًمتٜمزه ورؤي٦م اًمٌٚمد قمٜم

ــرض  ــف أن يٙمــقن ـ أي اًمًــٗمر ـ ًمٖم ــ٤مل ذم ))سمنمــى اًمٙمــريؿ((: ))وذـم ىم

صحٞمح ، ومل يٕمدل قمـ ـمريؼ ىمّمػم إمم ـمقيـؾ ًمٖمـرض اًم٘مٍمـ وطمـده ، سمـؾ ًمٜمحـق 

 أُمـ و ؾمٝمقًم٦م أو شمٜمزه ، وًمق ُمع اًم٘مٍم ـ أي وًمق ُمع همرض اًم٘مٍم ـ وم٤مًمتٜمزه ٓ يّمح 
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همرو٤ًم طم٤مُماًل قمغم اًمًٗمر، ويّمح يمقٟمف همروـ٤ًم طمـ٤مُماًل قمـغم اًمٕمـدول ُمــ ىمّمـػم إمم 

ـمقيؾ، وًمق ؾم٤مومر ًمٖمػم همرض صحٞمح ،   يم٠من ؾم٤مومر عمجرد رؤي٦م اًمٌٚمد واًمتٜم٘مؾ ومٞمٝمـ٤م 

 مل ي٘مٍم(( اهـ.

إن يم٤من اًم٘مّمد اًمتٜمزه ٓ إن يمـ٤من اًم٘مّمـد رؤيـ٦م  وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر: ي٘مٍم

اًمٌٚمد، طمٞم٨م ىم٤مل ذم اًمتحٗم٦م: ))ويمذا ـ أي جيقز اًم٘مٍم ـ عمجـرد شمٜمـزه قمـغم إوضمـف: 

ٕٟمف همرض ُم٘مّمـقد إذ هـق إزاًمـ٦م اًمٙمـدورة اًمٜمٗمًـٞم٦م سمرؤيـ٦م ُمًتحًــ يِمـٖمٚمٝم٤م سمـف 

ٜمد قمٜمٝم٤م، وُمـ صمّؿ ًمق ؾم٤مومر ٕضمٚمف.. ىمٍم أيْم٤ًم، سمخالف جمرد رؤي٦م اًمٌٚمد اسمتداء أو قم

  اًمٕمدول: ّٕٟمف همرض وم٤مؾمد وًمزوم اًمتٜمزه ٓ ٟمٔمر إًمٞمف قمغم أّٟمف همػم ُمّٓمرد(( اهـ.

 :والخالصة  

  أن جمرد رؤي٦م اًمٌٚمـد إن يمـ٤من هـق اًمٖمـرض ُمــ اًمًـٗمر.. مل يّمـح اًم٘مٍمـ

 اشمٗم٤مىم٤ًم. 

  إن يمــ٤من رؤيــ٦م اًمٌٚمــد ًمٚمٕمــدول إمم اًمٓمريــؼ اًمٓمقيــؾ.. ضمــ٤مز اًم٘مٍمــ قمٜمــد

قز قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجـر، ومرؤيـ٦م اًمِمٞمخ اًمرُمكم واًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م، وٓ جي

 اًمٌٚمد ٓ ي٘مٍم ُمٕمٝم٤م قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ُمٓمٚم٘م٤ًم.

 .إن يم٤من اًمتٜمزه ًمٚمٕمدول إمم ـمريؼ ـمقيؾ.. ضم٤مز اًم٘مٍم سم٤مشمٗم٤مق 

إن يم٤من اًمتٜمزه هـق اًمٖمـرض ال٤مُمـؾ قمـغم اًمًـٗمر.. مل جيـز اًم٘مٍمـ قمٜمـد اًمِمـٞمخ 

 نمواين اًمرُمكم واًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م، وضم٤مز قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر، وًمذا ىم٤مل اًمِمٞمخ اًم
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ُمٕم٘مٌـــ٤ًم قمـــغم يمـــالم اًمِمـــٞمخ اسمــــ طمجـــر ذم ))اًمتحٗمـــ٦م((: ))ظم٤مًمٗمـــف ))اًمٜمٝم٤ميـــ٦م((، 

٤ًٌم و))اعمٖمٜمل(( وم٤مقمتٛمدا أٟمف  ٓ ومرق سملم اًمتٜمزه ورؤي٦م اًمٌٚمد وم٢من يم٤من واطمد ُمـٜمٝمام ؾمـٌ

     ٕصؾ اًمًٗمر.. ومال ي٘مٍم، أو ًمٕمدول إمم اًمٓمقيؾ.. ىمٍم((اهـ.

وًمق يم٤من عم٘مّمده ـمري٘م٤من ـمقيؾ وىمّمػم ومًٚمؽ اًمٓمقيؾ ًمٖمرض اًم٘مٍمـ وم٘مـط 

 أو سمدون همرض.. مل ي٘مٍم.

وُمـ اًمنموط أيْم٤ًم دوام اًمًٗمر إمم مت٤مم اًمّمالة، ومٚمـق ٟمـقى اإلىم٤مُمـ٦م اًم٘م٤مـمٕمـ٦م 

ؿم٤مء اهلل، أو ؿمؽ هـؾ ٟمـقى اإلىم٤مُمـ٦م أو  ًمٚمؽمظمص ومٞمٝم٤م أي ذم اًمّمالة، يمام ؾمت٠ميت إن

ٓ، أو سمٚمٖم٧م ؾمٗمٞمٜمتف وهق ذم اًمّمالة دار إىم٤مُمتف، أو ؿمـؽ هـؾ سمٚمٖمـ٧م أو ٓ؟.. أشمـّؿ 

ذم مجٞمع ال٤مٓت: ًمزوال ؾم٥ٌم اًمرظمّمـ٦م ذم اًمّمـقرة إومم واًمث٤مًمثـ٦م، يمـام ًمـق يمـ٤من 

يّمكم ضم٤مًم٤ًًم عمرض ومزال اعمرض ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن ي٘مقم ، وًمٚمِمؽ ذم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م 

 اسمٕم٦م، يمام ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج.واًمر

وُمـــ اًمنمــوط أيْمــ٤ًم اًمتحــرز قمــاّم يٜمــ٤مذم اًم٘مٍمــ ذم دوام اًمّمــالة يمــ٤مًمؽمدد ذم 

اإلمت٤مم، وم٢مٟمف يٚمزُمف اإلمت٤مم، ويمذا إن ؿمؽ هؾ ٟمقى اًم٘مٍم أم ٓ ؟.. ومٞمٚمزُمـف اإلمتـ٤مم 

 طمٞمٜمئٍذ.

 :مسائل متعلقة بالقصر 

٘متــدون ًمــق رقمــػ أو أطمــدث اعمًــ٤مومر اًم٘مــ٤مس واؾمــتخٚمػ ُمــتاًم.. أشمــّؿ اعم ـ1

ـــؿ سمٛمجـــرد  ـــ٦م أم ٓ: ٕهّن ـــف أي اخلٚمٞمٗم ـــداء سم ـــقوا آىمت اعمًـــ٤مومرون ؾمـــقاء ٟم

 ويتحٛمؾ   ؾمٝمقه   ويٚمح٘مٝمؿ   طمٙماًم،  سمف   ُم٘متديـ   ص٤مروا  آؾمتخالف 
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إن ٟمــقوا ومــراق اإلُمــ٤مم إول طمــلم أطمًــقا أول رقم٤مومــف أو ٟمٕمــؿ  ؾمــٝمقهؿ:

 أطمًقا سمحدصمف ىمٌؾ مت٤مم اؾمتخالومف.. أيمٛمٚمقا صالهتؿ ُمٜمٗمرديـ وي٘مٍمون.

ويمـذا ًمـق قمـ٤مد اإلُمــ٤مم إول وٟمـقى آىمتـداء سمٛمـــ اؾمـتخٚمٗمف.. ًمزُمـف اإلمتــ٤مم  

 ٓىمتدائف سمٛمتؿ ذم ضمزء ُمـ صالشمف. 

ؿمـؽ ذم ؾمـٗمره أو مل ًمق اىمتدى سمٛمـ فمٜمف ُم٤ًمومرًا أو سمٛمـ ضمٝمؾ ؾمـٗمره سمـ٠من  ـ2

يٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ طم٤مًمف ومٜمقى اًم٘مٍم.. ًمزُمف اإلمت٤مم وإن سمـ٤من أٟمـف ُمًـ٤مومر ىمـ٤مس: 

ًمت٘مّمػمه سمنموقمف ذم اًم٘مٍم ُمع اًمؽمدد ُمع أٟمف يًٝمؾ قمٚمٞمف يمِمػ طم٤مل اإلُم٤مم 

 أهق ُم٤ًمومر أم ٓ ؟ ًمٔمٝمقر ؿمٕم٤مر اعم٤ًمومر هم٤مًم٤ًٌم ُمـ أصم٤مر اًمتٕم٥م وهمػمه٤م.

 ٘مٞماًم وحمدصم٤ًم ُمٕم٤ًم.. ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ: ًمق اىمتدى سمٛمـ ذم اعم٤ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وم٤ٌمن ُم ـ3

ـ إن سم٤مٟم٧م اإلىم٤مُم٦م أوًٓ.. وضم٥م اإلمت٤مم، يمام ًمق اىمتدى سمٛمــ قمٚمٛمـف ُم٘مـٞماًم ومٌـ٤من 

 طمدصمف.

ـ إن سمـ٤من الـدث أوًٓ.. مل يٚمزُمـف اإلمتـ٤مم: إذ ٓ ىمـدوة ذم اًمٌـ٤مـمـ لدصمـف، وذم 

 اًمٔم٤مهر فمٜمف ُم٤ًمومرًا.

الدث أوًٓ أي ٓ يٚمزُمـف ـ إن سم٤من الدث واإلىم٤مُم٦م ُمٕم٤ًم.. وم٤ملٙمؿ، يمام ًمق سم٤من 

 اإلمت٤مم.

وُمـ ذوط اًم٘مٍم اًمتل مل يذيمره٤م اعمّمٜمػ رمحف اهلل.. جم٤موزة اًمٌٚمد، وحتّمؾ 

 يٙمـ هل٤م   مل  ؾمقر، وم٢من هٜم٤مك  اًمًقر اخل٤مص سم٤مًمٌٚمد إن يم٤من  جم٤موزة اًمٌٚمد سمٛمج٤موزة 
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ؾمقر أصاًل، أو يم٤من وًمٙمـ ًمٞمس ظم٤مص٤ًم هبـ٤م يم٘مـرى ُمتٗم٤مصـٚم٦م مجٕمٝمـ٤م ؾمـقر واطمـد.. 

وم٤مسمتداء ؾمٗمره سمٛمجـ٤موزة اخلٜمـدق إن يمـ٤من ومٞمٝمـ٤م، ومـ٢من مل يٙمــ.. ومـ٤مًم٘مٜمٓمرة وهـل: ُمـ٤م 

 يٙمقن قمغم اًمٜمٝمر ًمٚمٛمرور أو اجلٚمقس، وم٢من مل يٙمـ.. وم٤مًمٕمٛمران.

اًمًقر سمخراب وُمزارع سم٠من شمٙمقن داظمٚمف: ويِمؽمط جم٤موزة اًمًقر وإن أطم٤مط 

 ّٕن ُم٤م يم٤من داظمؾ اًمًقر ُمٕمدود ُمـ ٟمٗمس اًمٌٚمد حمًقب ُمـ ُمقوع اإلىم٤مُم٦م.

وًمق ٓصؼ اًمًقر ُمـ اخل٤مرج قمٛمران أو ُم٘م٤مسمر.. ومال يِمؽمط جم٤موزهتـ٤م: ٕهّنـ٤م 

ظم٤مرج اًمًقر، وهذا، يمام ذيمرٟم٤م ذم اًمًقر اعمختص سمٌٚمد اعم٤ًمومر ، أُّم٤م ًمق مجع اًمًـقر 

 رسملم ومٚمٙمؾ ُمٜمٝمام طمٙمٛمف. سمٚمديـ ُمت٘م٤م

وم٢من مل يٙمـ ًمٚمٌٚمد ؾمقر.. وم٤مسمتداء اًمًٗمر سمٛمج٤موزة اًمٕمٛمران، وم٢من ختٚمؾ اًمٕمٛمران 

هنٌر وسمًت٤من أو ظمراب.. ومالسمد ُمـ جم٤موزة يمؾ ذًمؽ طمتـك ٓ يٌ٘مـك سمـلم ُمتّمـؾ وٓ 

 ُمٜمٗمّمؾ ًمٞمٗم٤مرق حمؾ اإلىم٤مُم٦م. 

 :فائدة 

ٙمـ٤من اًمٕمـ٤مُمر اخلراب اًمذي مل يتخٚمؾ اًمٕمٛمران وىمد هجر إُم٤م سم٤مًمتحقيط قمـغم اعم

أو سمزرقمف أو اٟمدرس سم٠من ذه٧ٌم أصقل طمٞمٓم٤مٟمف.. ٓ يِمـؽمط ُمٗم٤مرىمتـف، سمخـالف ُمـ٤م 

ًمٞمس يمذًمؽ وم٢مٟمف يِمـؽمط ُمٗم٤مرىمتـف، واظمتـ٤مر اإلُمـ٤مم اًمٖمـزازم واإلُمـ٤مم اًمٌٖمـقي قمـدم 

 اؿمؽماط اعمٗم٤مرىم٦م ًمذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم، يمام ذم ))ُمٖمٜمل اعمحت٤مج((.

ّمٚمت٤م سمام ؾم٤مومر ُمٜمف أو يم٤مٟمتـ٤م أُم٤م اًم٤ًٌمشملم واعمزارع.. ومال يِمؽمط جم٤موزهت٤م وإن اشم

 أو دورًا   ىمّمقراً   ذم اًم٤ًٌمشملم  يم٤من  ًمإلىم٤مُم٦م، وؾمقاء يتخذان   ٓ  حمقـمتلم: ٕهنام
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 شمًٙمـ ذم سمٕمض ومّمقل اًمًٜم٦م أو ٓ.

ـ اخلٞم٤مم سمٗمراق الٚم٦م، وهل سمٞمقت جمتٛمٕمـ٦م أو ُمتٗمرىمـ٦م سمحٞمـ٨م وأول ؾمٗمر ؾم٤ميم

جيتٛمع أهٚمٝم٤م ًمٚمًٛمر ذم ٟم٤مدي واطمد ويًتٕمػم سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمـض، ويـدظمؾ ومٞمٝمـ٤م أي 

الٚم٦م ُمراوم٘مٝم٤م يمٛمٕم٤مـمـ اإلسمؾ وُمٚمٕمـ٥م صـٌٞم٤من وُمٓمـرح رُمـ٤مد: ٕهنـ٤م ُمٕمـدودة ُمــ 

 ُمقاوع إىم٤مُمتٝمؿ ومالسمد ُمـ جم٤موزهت٤م ، وٓسمـد أيْمـ٤ًم ُمــ جمـ٤موزة قمـرض اًمـقادي إن

ؾم٤مومر قمروف، واهلٌـقط إن يمـ٤من ذم ُمرشمٗمـع، وجمـ٤موزة ُمّمـٕمد إن يمـ٤من ذم وهـدٍة أي 

ُمــٜمخٗمض ، وهــذا إن اقمتــدًم٧م اًمثالصمــ٦م، ومــ٢مذا أومرـمــ٧م ؾمــٕمتٝم٤م.. ايمتٗمــك سمٛمجــ٤موزة 

  الٚم٦م.

 :فائدة 

ُم٤م ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أٟمف ٓسمد ُمـ جم٤موزة اًمًقر أو اًمٕمٛمـران أو الٚمـ٦م هـق ذم    

 ٞمف شمٗمّمٞمؾ:ؾمٗمر اًمؼم، أُم٤م ؾمٗمر اًمٌحر.. ومٗم

 ـ إن يم٤من ؾم٤مطمؾ اًمٌحر ُمٜمٗمّماًل قمـ اًمٕمٛمران.. وم٤ملٙمؿ يم٤مًمؼم.

ــف وأراد  ــ٤مومر ومٞم ــ٢من ؾم ــ٤ًم ، وم ــ٤مًمٕمٛمران قمروم ــر ُمتّمــاًل سم ــ٤مطمؾ اًمٌح ــ٤من ؾم ــ إن يم ـ

اًمؽمظمص.. ومال جيقز ًمف إٓ سمخروضمف ُمـ اًمٌٚمد وضمـري اًمًـٗمٞمٜم٦م، أو ضمـري زورىمٝمـ٤م 

ًمٚمًٗمٞمٜم٦م، وم٤معمرة إًمٞمٝم٤م آظمر ُمرة ، وم٢من اًمزورق ىمد يذه٥م سم٠مٟم٤مس ويٕمقد ًمٞم٠مظمذ آظمريـ 

إظمػمة هل اعمٕمتؼمة، وإٓ ومٛمتك يم٤من اًمزورق يذه٥م ويٕمقد.. ومال يؽمظمص ُمـ سمف، 

وإذا ضمرى اًمزورق آظمر ُمرة ضم٤مز اًمؽمظمص عمــ سمـف وًمـق ىمٌـؾ وصـقًمف إمم اًمًـٗمٞمٜم٦م، 

 ويمذا ضم٤مز اًمؽمظمص طمٞمٜمئٍذ عمـ هب٤م.
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ـ إذا يم٤من ؾم٤مطمؾ اًمٌحر ًمف ؾمقر.. وم٤مًمٕمؼمة سمٛمج٤موزة ؾمقره، سمخالف اًمًـ٤مطمؾ 

اًمذي ومٞمف قمٛمران ُمـ همػم ؾمقر.. وم٤مًمٕمؼمة ومٞمف سمجري اًمًٗمٞمٜم٦م أو اًمزورق، يمام شم٘مـدم، 

ىم٤مًمــف ذم اًمتحٗمــ٦م وذح سم٤مومْمــؾ ًمٚمِمــٞمخ اسمـــ طمجــر ، وىمــ٤مل اًمِمــٞمخ اًمٙمــردي وهــق 

وىم٤مل اًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م: هـق أوضمـف، وذم ذطمـل اإلرؿمـ٤مد ًمٚمِمـٞمخ  اطمتامل ًمألؾمٜمك،

اسمـ طمجـر أٟمـف ٓ ومـرق ذم ذًمـؽ أي ؾمـٗمر اًمٌحـر سمـلم اًمًـقر واًمٕمٛمـران ومالسمـد ُمــ 

 ريمقب اًمًٗمٞمٜم٦م.

 واًم٘مٍم أومْمؾ ُمـ اإلمت٤مم ذم أرسمع طم٤مٓت:

 : إذا وضمد ذم ٟمٗمًف يمراهٞم٦م اًم٘مٍم.إولم

ضم٤ًم ُمـ ظمالف ُمــ أوضمٌـف : إذا سمٚمٖم٧م ُم٤ًموم٦م اًمًٗمر صمالث ُمراطمؾ ظمروايمثوكقي

يم٤مإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗمـ٦م، وذم سمنمـى اًمٙمـريؿ أن اًمـثالث اعمراطمـؾ قمٜمـده هـل ُمرطمٚمتـ٤من 

 قمٜمدٟم٤م.

 : إذا ؿمؽ ذم دًمٞمؾ ضمقاز اًم٘مٍم.ايمثويمثي

 : إذا يم٤من ممـ ُي٘متدى سمف إذا يم٤من سمحية اًمٜم٤مس.ايمرازمعي

 وذم همػمه٤م اإلمت٤مم أومْمؾ، وُمٜمف اعمالح إذا يم٤من ُمٕمف أهٚمف وم٤مٕومْمؾ اإلمت٤مم.

ىم٤مل ذم خمتٍمـ شمِمـٞمٞمد اًمٌٜمٞم٤من:))ؾمـئؾ اًمِمـٞمخ قمٌـد اهلل سمــ قمٛمـر سم٤مخمرُمـ٦م ذم و

اًمٕمدٟمٞم٦م ـ أي اًمٗمت٤موى اًمٕمدٟمٞم٦م ـ هؾ اجلامقم٦م سمٕمد صمالث ُمراطمؾ أومْمؾ ُمع اإلمت٤مم ، أم 

 اًم٘مٍم ُمع آٟمٗمراد ؟

                                                 

 (.2/111اٟمٔمر: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) (1)
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 وم٠مضم٤مب سمتٗمْمٞمؾ آٟمٗمراد ُمع اًم٘مٍم..(( اٟمتٝمك.

ويًـ إذان واإلىم٤مُمـ٦م ظمٚمـػ اعمًـ٤مومر ًمٞمحٗمٔمـف اهلل شمٕمـ٤ممم ذم ؾمـٗمره، وىمْمـٞم٦م 

ىمقهلؿ ظمٚمػ اعم٤ًمومر.. اؾمت٘م٤ٌمًمف ٓ اؾمـت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚمـ٦م: ٕن ظمٚمـػ اًمٌمـء فمٝمـره، وٓ 

ّٓ إذا يم٤من ذم ُم٘م٤مسمٚمـف: وٕن اًمٖمـرض ُمــ إذا ن ظمٚمٗمـف طمٗمٔمـف، يًٛمك أذان ظمٚمٗمف إ

ّٓ سمٛمِم٤مهدشمف.  وٓ يتؿ ذًمؽ إ

ــف يــدقمق سمــف إمم  سمخــالف أذان اًمّمــالة طمٞمــ٨م يًـــ ومٞمــف اؾمــت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚمــ٦م: ّٕٟم

اًمّمالة، ومٚمٞمٙمـ سمّمٗم٦م ُمـ يٛمٙمٜمف ومٕمٚمٝم٤م، ويمذا ُمـ يمقٟمـف همـػم حمـدث، ىم٤مًمـف اًمِمـٞمخ 

 قمٌد اًمٕمزيز اًمزُمزُمل. 

 :انتهاء السفر 

ى قمٜمد وصقًمف اإلىم٤مُم٦م ويٜمتٝمل اًمًٗمر سم٤مًمقصقل إمم وـمٜمف أو ُمقوع آظمر وٟمق 

أرسمٕم٦م أي٤مم همػم يقُمل اًمدظمقل واخلروج، ومٗمل هـذه ال٤مًمـ٦م اٟم٘مٓمـع ؾمـٗمره سم٤مًمٜمٞمـ٦م ُمـع 

ُمٙمثف إن يم٤من ُمًت٘ماًل، أي ًمٞمس شم٤مسمٕم٤ًم يم٤مًمٕمٌد، ويمذا ًمق ٟمقى هذه اًمٜمٞمـ٦م سمٕمـد وصـقًمف 

وهق ُم٤ميم٨م.. اٟم٘مٓمع ؾمٗمره سم٤مًمٜمٞم٦م: ٕن اعمٙمقث طم٤مصؾ ، وظمرج سم٘مقًمٜم٤م ُم٤ميم٨م.. ُمـ٤م 

ؾم٤مئر، وم٢من اًمٜمٞم٦م ٓ شم١مصمر ويًتٛمر ؾمٗمره ، وظمـرج سم٘مقًمٜمـ٤م أرسمٕمـ٦م ًمق ٟمقى اإلىم٤مُم٦م وهق 

أي٤مم.. ُم٤م ًمق ٟمقى أىمؾ ُمـ ذًمؽ، وم٢من ؾمٗمره ُمًتٛمر وٓ يٜم٘مٓمع، وًمق أىم٤مم أرسمٕمـ٦م أيـ٤مم 

ــ٤مح اًم٘مٍمــ سمنمــط اًميــب ذم  ــ٦م.. اٟم٘مٓمــع ؾمــٗمره سمتامُمٝمــ٤م: ٕن اهلل شمٕمــ٤ممم أسم ــال ٟمٞم سم

 إرض، واعم٘مٞمؿ واًمٕم٤مزم قمغم اإلىم٤مُم٦م همػم و٤مرب ذم إرض.

 ُم٤م ًمق أىم٤مم سمٌٚمد ُمثاًل سمٜمٞم٦م أن يرطمؾ إذا طمّمٚم٧م طم٤مضمتف وهق يتقىمع طمّمقهل٤م أ

                                                 

 (.157خمتٍم شمِمٞمٞمد اًمٌٜمٞم٤من ) (1)
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ىمٌؾ ُميض أرسمٕم٦م أي٤مم صح٤مح.. شمرظمص صمامٟمٞم٦م قمنم يقُم٤ًم يم٤مُمٚم٦م همػم يـقُمل اًمـدظمقل 

ٜم٤مك ىمقل سم٠مٟمف يؽمظمص أسمدًا وطمٙمل اإلمج٤مع قمٚمٞمف: ٕن اًمٔم٤مهر أٟمف ًمـق واخلروج ، وه

 داُم٧م ال٤مضم٦م ًمدام اًم٘مٍم ،، يمام ذم اًمتحٗم٦م.

 وُمثؾ ال٤مضم٦م.. ُم٤م ًمق طمًٌف اًمريح ذم اًمٌحر.

 أُم٤م ًمق قمٚمؿ أن طم٤مضمتف شمٌ٘مك أرسمٕم٦م أي٤مم وم٠ميمثر.. مل جيز ًمف اًمؽمظمص.

 :تنبيه 

٤مًمًـٗمر اًمٓمقيـؾ ٓ سم٤مًم٘مٍمـ جيري هـذا اًمتٗمّمـٞمؾ ذم مجٞمـع اًمـرظمص اعمتٕمٚم٘مـ٦م سم

 وطمده، يمام ذم اعمٖمٜمل واًمتحٗم٦م.

 :فائدة 

 ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م الٌٞم٥م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك ذم ومت٤مويف: 

 ))وأُم٤م ٟمٞم٦م اًمرضمقع ُمـ اًمًٗمر.. ومٚمٚمِم٤مومٕمٞم٦م ومٞمف صمالث ُم٘م٤مٓت:

(: ُم٤م قمٚمٞمف اًمٗمتـقى وهـق اًمـذي ضمـرى قمٚمٞمـف ذم ذح اعمـٜمٝم٩م وذطمـف إولم)

ف ذم اًمتحٗم٦م واًمٜمٝم٤مي٦م وطم٤مؿمٞم٦م اًمٙمردي قمـغم ذح اعمختٍمـ ـ ًمٚمٌٝمج٦م وهق اعمجزوم سم

أي اعمختٍم اًمٙمٌػم اعمًٛمك سم٤معم٘مدُم٦م اليُمٞم٦م ًمٚمٛمّمٜمػ رمحف اهلل ـ وطم٤مؿمٞم٦م اعمٜمٝم٩م 

ٓسمـ ىم٤مؾمؿ، وذًمؽ أن ٟمٞم٦م اًمرضمقع إن يم٤مٟم٧م إمم اًمقـمـ.. اٟم٘مٓمـع هبـ٤م اًمًـٗمر ُمٓمٚم٘مـ٤ًم 

 ؾمقاء يم٤من ممـ ىمرب أو سمٕمد سمخالومٝم٤م ًمٖمػم اًمقـمـ.

ّٓ إذا يم٤مٟم٧م إمم اًمـقـمـ ُمــ ىمـرب  (:ايمثوكقي) أن ٟمٞم٦م اًمرضمقع ٓ شم٘مٓمع اًمًٗمر، إ

سمخالومٝم٤م إًمٞمف ُمـ سمٕمـد، أو إمم همـػمه ُمــ ىمـرب أو سمٕمـد ، وهـذا ُمـ٤م ذم اًمٗمـتح وذح 

 اعمختٍم وذح اًمروض وذطمل اًمٌٝمج٦م ًمٚمقزم اًمٕمراىمل واًمرُمكم.



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

537 

............................................................................................. 
 اًمنمح  

(: أن ٟمٞم٦م اًمرضمقع ٓ شم٘مٓمع اًمًٗمر ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمـ ىمرب أو سمٕمد، ايمثويمثي)

إمم وـمٜمف أو همػمه، وهق طمٙم٤مه وضمٝم٤ًم ؿم٤مذًا ذم أصؾ اًمروو٦م واًمٗمتح ويمذا إؾمـٜمك: 

ًمٙمٜمــف ىمــ٤مل ومٞمــف  ٟم٘مــؾ قمـــ اًمٌٚم٘مٞمٜمــل ًمــٞمس سمِمــ٤مذ: سمــؾ هــق ُمــذه٥م اإلُمــ٤مم اًمِمــ٤مومٕمل 

وقمٚمٞمف اًمٕمراىمٞمقن، وسمف ىم٤مل إذرقمل وهمػمه ، هـذا يمٚمـف ذم ٟمٞمـ٦م اًمرضمـقع  اعمٜمّمقص،

أصمٜم٤مء اًمًٗمر ىمٌؾ وصقل ُم٘مّمده، أُم٤م ُمــ اعم٘مّمـد.. ومٞمـؽمظمص ومٞمـف ُمـ٤م مل يٜمـق إىم٤مُمـ٦م 

وًمـق ٟمـقى اًمِمـخص اًم٘مٍمـ ذم صـالشمف وأراد اإلمتـ٤مم أصمٜمـ٤مء  شم٘مٓمع اًمًـٗمر(( اهــ.

 اًمّمالة دون طم٤مضم٦م.. ضم٤مز ًمف ذًمؽ.

ٗمره يم٠من ظمرج ُمٜمف صمؿ رضمع ُمـ سمٕمٞمـد ىم٤مصـدًا اعمـرور سمـف وًمق ُمّر سمقـمٜمف أصمٜم٤مء ؾم

 ُمـ همػم إىم٤مُم٦م.. مل يٜم٘مٓمع ؾمٗمره، أو ٟمقى اإلىم٤مُم٦م سمف.. اٟم٘مٓمع.

 اجلنِع للنطافِس

جيقُز ًمٚمٛم٤ًمومر ؾمٗمرًا ـمقياًل ُم٤ٌمطم٤ًم، اجلٛمُع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم شم٘مدياًم ذم وىم٧م  

ــرى ُم٘مّمــقرة ، ــ٦م وإظم ــدمه٤م شم٤مُم ــ٤مُمتلم أو ُم٘مّمــقرشملم أو أطم ــ٦م  إومم شم واجلٛمٕم

يمــ٤مًمٔمٝمر جيــقز مجٕمٝمــ٤م شم٘مــدياًم ُمــع اًمٕمٍمــ ٓ شمــ٠مظمػمًا إمم وىمــ٧م اًمٕمٍمــ: إذ ٓ يتــ٠مشمك 

شم٠مظمػمه٤م قمـ وىمتٝم٤م، أو يّمكم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم شم٠مظمػمًا، أو جيٛمع شم٘مدياًم، أو شم٠مظمػمًا سملم 

 اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، ىم٤مل ذم اًمزسمد:

ـْ  ـــْي ـــلم اًمَٕمٍْمَ ـــَع سم ـــ٤مَز َأن جيَٛم  وضَم

 

ـِ يم٤مًمٕمِ  ــ ــدى َذْي ــ٧ِم إطِم ـْ ذم َوىْم ــ٤مَءْي  َِم

 

 

 

 وإذا مَجََع اًمت٘مديَؿ.. ومُٞمِمؽمُط: فمـ صح٦م إومم، ومال جيقز ًمٚمٛمتحػمة أن دمٛمع  

                                                 

 (.47ومت٤موى سمـ حيٞمك ) (1)

 (.2/111اٟمٔمر: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) (2)
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جيـقز هلـ٤م ذًمـؽ،  سمخالف مجع اًمت٠مظمػم وم٢مٟمـفمجع شم٘مديؿ: ٟٓمتٗم٤مء هذا اًمنمط ومٞمٝم٤م،

وُمثٚمٝم٤م يمؾ ُمـ شمٚمزُمف اإلقم٤مدة يمٗم٤مىمد اًمٓمٝمقريـ واعمتٞمٛمؿ ًمٚمؼمد أو ًمٗم٘مـد اعمـ٤مء سمٛمحـؾ 

وًمٙمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ذم اًمتحٗمـ٦م سمٕمـد أن  يٖمٚم٥م ومٞمف اًمقضمقد أو ٟمحق ذًمؽ.

ذيمر ُم٠ًمًم٦م اعمتحـػمة: ))وألـؼ هبـ٤م يمـؾ ُمــ شمٚمزُمـف اإلقمـ٤مدة وومٞمـف ٟمٔمـر فمـ٤مهٌر: ٕن 

  ُم٤مٟمع(( اهـ.إومم ُمع ذًمؽ صحٞمح٦م ومال

ويِمؽمط أيْم٤ًم: اًمٌِداَءُة سم٤مُٕومم، وهل اًمٔمٝمر أو اعمٖمرب، وم٤مًمقىم٧م هلـ٤م واًمث٤مٟمٞمـ٦م 

شمٌع، واًمت٤مسمع ٓ يت٘مدم قمغم اعمتٌقع، ومٚمق ىمدم اًمث٤مٟمٞم٦م قمـغم إومم: ومـ٢من شمٕمٛمـد وقمٚمـؿ.. 

سمٓمٚم٧م صالشمف، أي همػم ص٤مطم٦ٌم اًمقىمـ٧م، وإن مل يتٕمٛمـد.. وىمٕمـ٧م ًمـف ٟم٤مومٚمـ٦م ُمٓمٚم٘مـ٦م، 

ٚمٞمف وم٤مئت٦م ُمـ ٟمققمٝم٤م، أي ُمـ ٟمـقع هـذه اًمّمـالة اًمتـل ًمٞمًـ٧م هـل وهذا إن مل يٙمـ قم

..  وىمٕم٧م قمٜمٝم٤م ىمْم٤مء: إذ ٓ يِمؽمط ًمٗمظ اًم٘مْمـ٤مء، يمـام شم٘مـدم  ّٓ ص٤مطم٦ٌم اًمقىم٧م،  وإ

 ذم أريم٤من اًمّمالة.

وًمق ىمدم إومم قمغم اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤ٌمن وم٤ًمد إومم.. وىمٕم٧م ًمـف اًمث٤مٟمٞمـ٦م ٟمٗمـاًل ُمٓمٚم٘مـ٤ًم 

 وىمٕم٧م قمٜمٝم٤م، يمام شم٘مدم.إن مل يٙمـ قمٚمٞمف وم٤مئت٦م ُمـ ٟمققمٝم٤م، وإٓ.. 

يِمؽمط أيْم٤ًم: ٟمٞم٦ُم اجلٛمع ومٞمٝم٤م، أي: ذم إومم، وٓ يِمؽمط يمقهن٤م قمٜمد اًمتحرم  

 سمؾ شمّمح وًمق ُمع اًمًالم.

 )وًمق ٟمقى شمريمف ـ أي اجلٛمع ـ سمٕمد حتٚمٚمف وًمق أصمٜم٤مء )ىم٤مل ذم ))سمنمى اًمٙمريؿ((: 

                                                 

 (.2/429(، وحتٗم٦م اعمحت٤مج )2/113اٟمٔمر: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) (1)

 (.122هن٤مي٦م اًمزيـ ) اٟمٔمر: (2)

 (.2/429حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (3)
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اًمث٤مٟمٞم٦م، صمؿ أراده وًمق ومقرًا.. مل جيز قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ًمٗمـقات حمـؾ اًمٜمٞمـ٦م، وضمـ٤مز 

 قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم(( اهـ.

ويِمؽمط أيْم٤ًم: أن ٓ  َيُٓمقَل اًمٗمّمُؾ سمٞمٜمٝمام سمٛم٘مدار ريمٕمتلم سم٠مظمػ ممٙمــ ُمــ 

ٞمٜمٝمام، أُم٤م ًمق ـم٤مل اًمٗمّمؾ وًمق ؾمٝمقًا.. ومٕمؾ ٟمٗمًف، وطمٞمٜمئٍذ ٓ جيقز أن يّمكم اًمراشم٦ٌم سم

 سمٓمؾ اجلٛمع، وًمزُمف صالة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم وىمتٝم٤م.

ــق   ــ٤مل أسم ــ٤مًمتٞمٛمؿ قمــغم اًمّمــحٞمح، وىم ــ٤ًم، وسم وٓ ييــ اًمٗمّمــؾ سم٤مًمقوــقء ىمٓمٕم

إؾمح٤مق: ٓ جيقز اًمٗمّمؾ سم٤مًمتٞمٛمؿ: ٕٟمف حيت٤مج إمم اًمٓمٚم٥م، وىمد رده اإلُمـ٤مم اًمٜمـقوي 

ٕن ذًمــؽ ُمـــ ُمّمــٚمح٦م  وىمــ٤مل ذم اعمٜمٝمــ٤مج:)) وٓ ييــ ختٚمــؾ ـمٚمــ٥م ظمٗمٞمػ((اهـــ:

اًمّمالة وم٠مؿمٌف اإلىم٤مُم٦م سمؾ أومم ٕٟمـف ذط دوهنـ٤م، سمـؾ وًمـق مل يٙمــ اًمٗمّمـؾ اًمٞمًـػم 

 عمّمٚمح٦م اًمّمالة مل يي، يمام ذم اًمتحٗم٦م واعمٖمٜمل.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: 

 وَذـُمُف: اًمٜمِّٞم ـ٦ُم ذم إُومم، وُمـ٤م

 

اَم  ــــَٞمٛم  ــــِقٓ وإِن شَم ــــ٥َم، واًْم  ُرشمِّ

 

 

 

إسمٓمـ٤مل اجلٛمـع وم٢مٟمـف يّمـكم ىمٌٚمٞمـ٦م إومم صمـؿ  وًمق أراد أن يّمكم اًمرواشمـ٥م دون

اًمٗمرولم، صمؿ سمٕمدي٦م إومم، صمؿ ىمٌٚمٞمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م: ٕن وىمتٝمـ٤م يًـتٛمر إمم ظمـروج وىمـ٧م 

 اًمٗمريْم٦م، صمؿ سمٕمديتٝم٤م أي اًمث٤مٟمٞم٦م.   

  :مسألة  

 ًمق مجع اًمّمالشملم صمؿ قمٚمؿ شمرك ريمـ.. ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ، وهق:  

 أصمٜم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م وىمد ـم٤مل   ذم شمريمف   قمٚمؿ ُمـ إومم، وم٢من   ريمـ شمرك  إذا قمٚمؿ  ـ1

                                                 

 (.377سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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ــريمـ وًمتٕمــذر  ــذيمر.. سمٓمٚمــ٧م إومم سمــؽمك اًم اًمٗمّمــؾ سمــلم ؾمــالم إومم واًمت

ُمٓمٚم٘مـ٤ًم أو  اًمتدارك، وسمٓمٚم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٕمدم صح٦م إومم ، وشم٘مع ًمف اًمث٤مٟمٞمـ٦م ٟمٗمـالً 

 ىمْم٤مًء إن يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف وم٤مئت٦م ُمـ ٟمققمٝم٤م، يمام شم٘مدم.

 إذا مل يٓمؾ اًمٗمّمؾ.. ومٞمٚمٖمك ُم٤م أشمك سمف ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، ويٌٜمل قمغم إومم. ـ2

أُم٤م إذا قمٚمؿ شمرك اًمريمـ ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م.. ومٞمتداريمف إن مل يٓمؾ اًمٗمّمؾ، و إٓ أي إن 

 ـم٤مل اًمٗمّمؾ.. أقم٤مده٤م ذم وىمتٝم٤م.

اإلطمــرام سم٤مًمث٤مٟمٞمــ٦م، ومٚمــق أىمــ٤مم ىمٌــؾ اإلطمــرام ويِمــؽمط أيْمــ٤ًم: دوام اًمًــٗمر إمم 

سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م يم٠من وصٚم٧م اًمًٗمٞمٜم٦م إمم سمٚمده.. ومال مجع: ويتٕمـلم قمٚمٞمـف أن يّمـكم اًمث٤مٟمٞمـ٦م ذم 

وىمتٝم٤م، أُم٤م إومم ومال يِمؽمط اًمًٗمر قمٜمـد قم٘مـده٤م طمتـك ًمـق أطمـرم هبـ٤م أي إومم ذم 

 اإلىم٤مُم٦م صمؿ ؾم٤مومر قمغم ؾمٗمٞمٜم٦م ُمثاًل ومٜمقى اجلٛمع.. يمٗمك.

ٞمقيب واًمِمٞمخ اًمؼمُم٤موي سم٘م٤مء وىم٧م إومم، أي ٓ جيقز ًمف وأؿمؽمط اًمِمٞمخ اًم٘مٚم

ّٓ إن سم٘مل ُمـ وىم٧م اًمّمالة إومم ُم٤م يٛمٙمٜمف أداء اًمّمالشملم ومٞمف، ومل يرشمض  اجلٛمع إ

 هذا اًمنمط اًمِمٞمخ  اسمـ طمجر واًمِمٞمخ اًمروي٤مين واًمِمٞمخ اًمِمؼماُمٚمز.

 :فائدة    

جلامقمـ٦م ضمـ٤مز أن ىم٤مل ذم خمتٍم شمِمٞمد اًمٌٜمٞم٤من: ))صـغم اًمٔمٝمـر صمـؿ أقم٤مدهـ٤م ُمـع ا

 سم٤مخمرُم٦م.... وًمق سمتٞمٛمؿ واطمد   سمـ قمٛمر  قمٌد اهلل اًمِمٞمخ  ىم٤مًمف  ي٘مدم اًمٕمٍم ُمٕمٝم٤م... 

 

                                                 

 (.1/372(، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/278(، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج )2/433اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (1)

 (.2/34(، والقار اعمدٟمٞم٦م )56اٟمٔمر: إصمٛمد اًمٕمٞمٜملم ) (2)
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 اهـ.قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر، يمام ذيمره ذم اًمتحٗم٦م واإلُمداد واًمٗمتح(( 

ٌْـَؾ  ٌْـَؾ ظُمـُرْوِج َوىْمـ٧ِم اًمُٔمْٝمـِر َوىَم ُط: َأْن َيٜمِْقَي اًمت ـ٠مظِمػِمَ ىَم  ُيِْمؽَمَ
َوذِم مَجِْع اًمَت٠َمظِمػْمِ

ظُمُرْوِج َوىْم٧ِم اعَمْٖمِرِب، سم٠من يٌ٘مك ُمـ وىم٧م إومم ُم٤م يًع اًمّمالة يم٤مُمٚم٦م ، وًمـق سم٘مـل 

د اًمِمـٞمخ ُمـ وىم٧م إومم ُم٤م يًع ريمٕم٦م.. يمٗمك اجلٛمـع ُمـع اإلصمـؿ، ويم٤مٟمـ٧م أداء قمٜمـ

ّٓ إذا  اسمـ طمجر، واقمتٛمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم وُمثٚمف اًمِمـٞمخ اخلٓمٞمـ٥م أهنـ٤م ٓ شمٙمـقن أداء إ

ىم٤مل ذم اإلقم٤مٟم٦م: ))يٜمقي ذًمؽ ـ أي اجلٛمـع ـ ُمـدة  سم٘مل ُمـ اًمقىم٧م ُم٤م يًٕمٝم٤م يمٚمٝم٤م.

سم٘م٤مء زُمـ يًع ىمدر ريمٕم٦م، أي يٙمٗمل وىمقع اًمٜمٞم٦م ذم وىم٧م إومم إذا سم٘مل ُمـ اًمقىم٧م 

٦ًٌم ًمقىمققمٝم٤م أداء ٓ ًمٚمجقاز، وم٢مذا ٟمقى ذم وىم٧م إومم ُم٤م يًع ريمٕم٦م: ًمٙمـ هذا سم٤مًمٜم

شم٠مظمػمه٤م إمم وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ويم٤من اًمٌـ٤مىمل ُمــ إومم ـ أي ُمــ وىمـ٧م إومم ـ ُمـ٤م يًـع 

ريمٕم٦م أو أيمثر وًمٙمـ ٓ يًع مجٞمٕمٝم٤م.. شمٙمقن إومم أداء: ًمٙمٜمف ي٠مصمؿ سمت٠مظمػم اًمٜمٞمـ٦م إمم 

 ذًمؽ (( اهـ.

٤مٟمٞمـ٦م، ومٚمـق أىمـ٤مم ذم أصمٜم٤مئٝمـ٤م أو ىمٌٚمٝمـ٤م.. ويِمؽمط أيْمـ٤ًم: دوام اًمًـٗمر إمم متـ٤مم اًمث

 ص٤مرت أداء وإومم ىمْم٤مء سمدون إصمؿ وٓ يمراه٦م .

وٓ يِمــؽمط ذم مجــع اًمتــ٠مظمػم ٟمٞمــ٦م اجلٛمــع، وٓ اعمــقآة وٓ اًمؽمشمٞمــ٥م، ىمــ٤مل ذم 

ر اًمّمالة إمم وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م.. مل جي٥م اًمؽمشمٞم٥م وٓ اعمقآة سمٞمٜمٝمام،   اًمتحٗم٦م :)) وإذا أظم 

 

                                                 

 (.158خمتٍم شمِمٞمٞمد اًمٌٜمٞم٤من ) (1)
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وٓ ٟمٞم٦م اجلٛمع ذم إومم قمغم اًمّمحٞمح: ّٕن اًمقىم٧م هٜم٤م ًمٚمث٤مٟمٞم٦م، وإومم هل اًمت٤مسمٕم٦م 

 وًمٙمـ شمًـ هذه اًمثالصم٦م هٜم٤م.   ومٚمؿ حيت٩م ًمٌمء ُمـ شمٚمؽ اًمثالصم٦م (( اهـ.

٤ًمومر وٟمقى مجع اًمتـ٠مظمػم صمـؿ أىمـ٤مم ىمٌـؾ دظمـقل وًمق دظمؾ وىم٧م إومم وهق ُم

 وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م.. ًمزُمف أن يّمكم إومم ذم وىمتٝم٤م .

 : مسالة 

 هؾ مجع اًمت٘مديؿ أومْمؾ أم مجع اًمت٠مظمػم ؟ 

 ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ شمٗمّمٞماًل، وهق :

إن يم٤من ؾم٤مئرًا ذم وىم٧م إومم وٟم٤مزًٓ ذم وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م.. ومجٛمع اًمت٠مظمػم أومْمؾ، 

 وىم٧م إومم وؾم٤مئرًا ذم وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م.. ومجٛمع اًمت٘مديؿ أومْمؾ.وإن يم٤من ٟم٤مزًٓ ذم 

أُم٤م إن يم٤من ٟم٤مزًٓ ذم وىمتٞمٝمام أو ؾم٤مئرًا ومٞمف.. وم٘مد ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر سم٠مومْمٚمٞم٦م 

مجع اًمت٘مديؿ: ّٕن ومٞمف سمراءة ًمٚمذُم٦م طمٞم٨م ىم٤مل ذم اًمتحٗم٦م: )) وإن يم٤من ؾم٤مئرًا أو ٟم٤مزًٓ 

 خٜم٤م أؿم٤مر إًمٞمف (( اهـ .وىمتٝمام وم٤مًمت٘مديؿ أومم ومٞمام ئمٝمر، صمؿ رأي٧م ؿمٞم

واظمت٤مر اًمِمٞمخ اًمرُمكم واًمِمٞمخ اًمنمسمٞمٜمل أن مجـع اًمتـ٠مظمػم أومْمـؾ: ّٕن وىمـ٧م 

اًمث٤مٟمٞم٦م وىم٧م ًمألومم، ىم٤مل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م: ))وم٢من يم٤من ؾم٤مئرًا أو ٟم٤مزًٓ ومٞمٝمام ومجٛمع اًمتـ٠مظمػم 

 وىم٤مل ذم اعمٖمٜمل: )) وسم٘مل ُم٤م ًمق يم٤من ؾم٤مئرًا ذم وىمتٞمٝمام أو أومْمؾ ومٞمام ئمٝمر(( اهـ،

                                                 

 (.2/434حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (1)

 (.1/371(، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/274(، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج )2/431اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (2)

 (.2/431حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (3)

 (.2/274هن٤مي٦م اعمحت٤مج ) (4)
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ٟم٤مزًٓ ومٞمف، وم٤مًمذي ئمٝمر أن اًمت٠مظمػم أومْمؾ: ّٕن وىمـ٧م اًمث٤مٟمٞمـ٦م وىمـ٧م ًمـألومم طم٘مٞم٘مـ٦م 

 سمخالف اًمٕمٙمس (( اهـ .

 وٓ يؽمظمص ُم٤ًمومر قمٚمٞمف ديـ طم٤مل ُمـ همػم إذن دائٜمف.  

 ع في المرض والمطرالجم

جيقز اجلٛمع سم٤معمٓمر شم٘مدياًم ٓ شم٠مظمػمًا قمغم اعمـذه٥م اجلديـد، وجيـقز شمـ٠مظمػمًا ذم   

اًم٘مديؿ، واجلديد هق اعمٕمتٛمد، ويِمؽمط وضمـقد اعمٓمـر قمٜمـد اإلطمـرام سمـ٤مٕومم وقمٜمـد 

ــٞمام قمــدا هــذه  ــ٦م، وٓ يِمــؽمط وضمــقده وم اًمًــالم ُمٜمٝمــ٤م ودواُمــف إمم اإلطمــرام سم٤مًمث٤مٟمٞم

 همػم هذه إوىم٤مت.. مل يي.إوىم٤مت، ومٚمق اٟم٘مٓمع ذم 

ويِمؽمط أيْم٤ًم أن شمّمـغم اًمّمـالة اعمجٛمققمـ٦م مج٤مقمـ٦م سمٛمٙمـ٤من سمٕمٞمـد ؾمـقاء يمـ٤من 

ُمًجدًا أو همػمه، وسمحٞم٨م يت٠مذى ُمـ اعمٓمر أو همػمه ذم ـمري٘مف شم٠مذي٤ًم ٓ حيتٛمـؾ قمـ٤مدة، 

سمخالف إذا اٟمتٗمك رء ُمـ ذًمـؽ، يمـ٠من يمـ٤من يّمـكم سمٌٞمتـف ُمٜمٗمـردًا أو مج٤مقمـ٦م ومٞمـف، أو 

ـً أي رء حيٛمٞمف ُمـ اعمٓمر، أو ىمـرب ُمٜمـف ُمٙمـ٤من اًمّمـالة، أو يٛمٌم إمم اعمّمغم  ذم يم

يّمكم ُمٜمٗمردًا سم٤معمّمـغم: ٟٓمتٗمـ٤مء اًمتـ٠مذي ذم ُمـ٤م ؾمـقى إظمـػمة وهـل إن يمـ٤من يّمـكم 

 ُمٜمٗمردًا ذم اعمّمغم، وٟٓمتٗم٤مء اجلامقم٦م ومٞمٝم٤م. 

 وُمثؾ اعمٓمر اًمثٚم٩م واًمؼمد إذا ذاسم٤م وسمال  اًمثقب أو يمثر ىِمٓمٕمٝمام.

 ىم٤مل ذم اًمزسمد: 

 قُز اجلَٛمــــــُع ًمٚمُٛمِ٘مــــــٞمؿِ يمــــــام جَيــــــ

 

ــــــِديؿِ  ــــــَع اًمت ٘م ـْ َُم ــــــ ــــــٍر: ًمِٙم ََٓم
 عمِ
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

ـــفْ   اًم٤ٌمِدَي
ِ
ـــَداء ـــد اسمتِ ـــَرت قمٜم  إِْن أُمَٓم

 

ــــــفْ   اًمث٤مٟمَِٞم
ِ
ــــــَداء ــــــ٤م وذم اسمتِ  وظَمْتِٛمَٝم

 

 

 

ـْ ُيّمــــــكمِّ  ــــــ ــــــ٦ٍم إذا عَم ــــــْع مج٤مقَم  َُم

 

ــ٤مَل إََذى ــٍد َُمًــِجَدًا ٟم ـــ سمٕمٞم ــ٤م ُِم  ضَم

  :فائدة 

يًتثٜمك ُمـ اؿمؽماط اًمت٠مذي ذم اجلٛمع ذم اعمٓمر إُم٤مم اعمًجد، ومٞمجقز ًمف اجلٛمـع  

.  وإن مل َيَت٠َمذ 

أُم٤م اجلٛمع ذم اعمرض: وم٢مٟمف ٓ جيـقز قمـغم اعمٕمتٛمـد ذم اعمـذه٥م، واظمتـ٤مر اإلُمـ٤مم 

ٓمـ٤ميب ؿمـ٤مرح يمتـ٤مب )خمتٍمـ ؾمـٜمـ أيب داود( اًمٜمقوي واًمِمٞمخ محـد سمــ ؾمـٚمٞمامن اخل

واًم٘م٤ميض طمًلم واإلُم٤مم اسمـ هي٩م واإلُمـ٤مم اًمرويـ٤مين واإلُمـ٤مم اعمـ٤موردي واإلُمـ٤مم 

 اًمدارُمل واإلُم٤مم اعمتقزم ضمقازه شم٘مدياًم وشم٠مظمػمًا، وهق ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد. 

 ىم٤مل ذم اًمزسمد:

 واجلَٛمــُع سم٤مًمت٘مــِديِؿ واًمتــ٠مظِمػمِ 

 

ـــُذورِ  ـــِؼ ًمٚمَٛمْٕم ـــ٥ِم إَْروَم ًَ  سمَِح

 

 

 

ــِقي ــكِم  وىَم ــْقٌل ضَم ــَرٍض ىَم  ذم َُم

 

ــَقِوي ــك اًمٜم  ــٌد وحيٞم ــ٤مَرُه مَحْ  اظمت

وو٤مسمط اعمرض هٜم٤م هق ُم٤م يِمؼ ُمٕمف ومٕمؾ يمؾ ومـرض ذم وىمتـف، وىمـ٤مل آظمـرون  

ٓسمد ُمـ ُمِم٘م٦م فم٤مهرة زي٤مدة قمغم ذًمـؽ سمحٞمـ٨م شمٌـٞمح اجلٚمـقس ذم اًمٗمـرض، ىمـ٤مل ذم 

 اًمتحٗم٦م: وهق إوضمف قمغم أهنام ُمت٘م٤مرسم٤من.

٤معمريض، وم٢من يم٤من يـزداد ُمروـف يمـ٠من يمـ٤من حيـؿ ُمـثاًل وىمـ٧م ويراقمك إرومؼ سم

اًمث٤مٟمٞمــ٦م.. ىمــّدُمٝم٤م سمنمــوط مجــع اًمت٘مــديؿ، أو يمــ٤من حيــؿ وىمــ٧م إومم.. أظمرهــ٤م سمٜمٞمــ٦م 

 اجلٛمع،، يمام ذم اًمتحٗم٦م.

                                                 

 (.2/441اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (1)



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

545 

 األذناز املطلْب٘ بعد الصالٗ

َِٓو  َٔ َٚ  ,ُّ ًَا َِْت ايٖط ِٖ َأ ٜطٔ إٔ تكٍٛ بعد ايط٬ّ: أضتػؿس اهلل )ث٬ثا( ايًٗ

َِٝت  اي ََٚتَعاَي ّٔ, َتَباَزِنَت  ًَا َُٔتَو َ ِاَز ايٖط َٓا ٔبَسِس ًِ ََٚأِ ٔخ  ,ّٔ ًَا َٓا ٔبايٖط َٓا َزٖب ِّٝ ُّ, َؾَش ًَا ٖط

َُا........................................... َْٔل ٔي ََا ِٖ َيا  ّٔ. ايًٗ َٚاإٔلِنَسا   ٍٔ  َٜا َذا ازَبًَا
 اًمنمح  

 الٗاألذناز املطلْب٘ بعد الص

يٜمٌٖمل ًمٚمٛمّمٚمٞم٦م سمٕمد ؾمالُمٝم٤م ُمـ صالهت٤م أن ٓ يتٕمجؾ آٟمٍماف: سمؾ شمٌ٘مك 

لٔم٤مت ًمتٜم٤مل رمح٦م الؼ شمٕم٤ممم، وشمًتٖمٗمره، وشمٓمٚم٥م ُمٜمف ىمٌقل اًمّمالة، وىمد يم٤من 

ًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف قمغم ذًمؽ، وم٘مد ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل 

يْمِر طِملَم  ْقِت سم٤ِمًمذِّ ـْ اعْمَْٙمُتقسَم٦ِم يَم٤مَن قَمغَم قَمْٝمِد قمٜمٝمام: ))َأن  َروْمَع اًمّم  ُف اًمٜم ٤مُس ُِم َيٜمٍَْمِ

وُمقا سمَِذًمَِؽ إَِذا ؾَمِٛمْٕمُتُف((  ِلِّ َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ، َوىَم٤مَل: يُمٜم٧ُْم َأقْمَٚمُؿ إَِذا اْٟمٍَمَ اًمٜمٌ 

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

ًمّمالة، وىمد قمٚمٛمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ آؾمتٖمٗم٤مر واًمدقم٤مء سمٕمد ا

(،  ومٕمـ  َأؽْمَتْغِػُر اهللَ )شَماَلشَمًو(( ُم٤ٌمذة: )أن سمؼقل زمعد ايمسالم( ًمٚمٛمّمٚمٞم٦م )يسـومـ)

ـْ َصاَلشمِِف  َف ُِم َؿ إَِذا َأَراَد َأْن َيٜمٍَْمِ صَمْقسَم٤مَن ىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

٤ٌَمَريْم٧َم َذا  اًمٚمٝمؿ ىَم٤مَل: ))َأؾْمَتْٖمِٗمُر اهللَ صَماَلصم٤ًم، َوىَم٤مَل  اَلُم شَم  ً اَلُم َوُِمٜمَْؽ اًم  ً َأْٟم٧َم اًم

يْمَراِم(( أظمرضمف ُمًٚمؿ، وأمحد.  اجْلَاَلِل َواإْلِ

اَلمُ  صمؿ شم٘مقل: ) اَلُم، َوِمـَْؽ ايمسَّ ًَ ايمسَّ اَلُم، )ايمؾفؿَّ َأْك  ً هَمَحقِّـَو (، َوإًَِمْٞمَؽ َيُٕمْقُد اًم

اَلِم، َوَأْدطِمْؾـَو زمَِرمْحَتَِؽ  ـَو زمِويمسَّ ًَ ( َدْاَرَك )َرزمَّ اَلِم، سَمَبوَرىْم ٜم٤َم  )َدْاَر ايمسَّ ًَ  َيو َذا (  َرسم  َوسَمَعويَمْق

 ظمَِو   َموكِعَ   َٓ   ايمؾفؿَّ  اعمّمٚمٞم٦م: )  شم٘مقل   صمؿ  اًم٤ًمسمؼ،  ًمٚمحدي٨م (َواإِلىْمَرامِ   اجَلاَلِل 
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َِٓؿُل  َٜ ََٚيا  َِٓعَت, ٫ٚ زاٖ  غيا قكٝت,  ََ َُا  َٞ ٔي َُِعٔا ََٚيا  َِٝت,  َِٓو  َأِعَا َٔ َذا اِيَذدِّ 

اِيَذٗد, ثِ تكٍٛ: ضبشإ اهلل )ث٬ثا ٚث٬ثري( اسبُد هلل )ث٬ثا ٚث٬ثري( , اهلل 

 ُ٘ ََٚي ًُِو  ُُ ُ٘ اِي ُ٘, َي ُٙ َيا َغٔسَٜو َي َِٚسَد َ٘ ٔإٖيا اهلل  أنر )ث٬ثا ٚث٬ثري( , َيا ٔإَي

٤ِٕٞ َقٔدْٜس ِّ َغ ٢ًَ ُن َٛ َع ُٖ َٚ ُُٔٝت  ُٜ َٚ  ٞٔٝ ُِٜش ُُِد   )َس٠ ٚاسد٠(. اِيَش
 اًمنمح  

د   دِّ ِمـَْؽ اجْلَ َٓ َيـَْػُع َذا اجْلَ ، وٓ رادَّ ظمو ومضقً، َو ًَ َو َمـَْع
َٓ ُمْعطَِل ظمِ ، َو ًَ (، َأفْمَطْق

َٓ إًَِمَف  اَلِة: )) َؿ َيُ٘مقُل ظَمْٚمَػ اًمّم  ِل  َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ومٕمـ اعْمُِٖمػَمِة ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌ 

  ٓ يَؽ ًَمُف، إِ َٓ َذِ َٓ اًمٚمٝمؿ   اهللُ َوطْمَدُه  َٓ ُُمْٕمٓمَِل عم٤َِم َُمٜمَْٕم٧َم، َو َٓ َُم٤مٟمَِع عم٤َِم َأقْمَٓمْٞم٧َم، َو

(( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  َيٜمَْٗمُع َذا اجْلَدِّ ُِمٜمَْؽ اجْلَدُّ

٤ٌَمَدشمَِؽ صمؿ شم٘مقل اعمّمٚمٞم٦م:  ـِ قِم ًْ ، اًمٚمٝمؿ  َأقِمٜمِّل قَمغَم ِذيْمِرَك، َوؿُمْٙمِرَك، َوطُم

َؿ َأظَمَذ سمَِٞمِدِه َيْقُم٤ًم، صُمؿ  ومٕمَ  ِل  َصغم  اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ٌٍَؾ َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف  َأن  اًمٜمٌ  ـِ ضَم ـْ ُُمَٕم٤مِذ سْم

ل َي٤م َرؾُمقَل اهلل، َوَأَٟم٤م  ٌَُّؽ((، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ُُمَٕم٤مٌذ: سم٠َِميِب َأْٟم٧َم َوُأُمِّ طُِم َٕ ىَم٤مَل: ))َي٤م ُُمَٕم٤مُذ إيِنِّ 

ٌَُّؽ، ىَم٤مَل  ـ  ذِم ُدسُمِر يُمؾِّ َصاَلٍة َأْن شَمُ٘مقَل: ُأطِم َٓ شَمَدقَم َأقِمٜمِّل اًمٚمٝمؿ  : ))ُأوِصٞمَؽ َي٤م ُُمَٕم٤مُذ، 

٤ٌَمَدشمَِؽ(( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد. ـِ قِم ًْ  قَمغَم ِذيْمِرَك، َوؿُمْٙمِرَك، َوطُم

ْؿُد هلل )شمالشمًو وشمالشمكم(، اهلُل )  شمؿ سمؼقل: ؽُمْبَحوَن اهلل )شمالشمًو وشمالشمكم(، احْلَ

يَؽ يَمُف، يَمُف اظْمُْؾُؽ (صمؿ مت٤مم اعم٤مئ٦م: )))شمالشمًو وشمالشمكم(َأىْمػَمُ  َٓ َذِ َّٓ اهلل َوضْمَدُه  َٓ إيَِمَف إِ

ٍء وَمِديٌر )مرة واضمدة( ًُ َوُهَق فَمعَم ىُمؾِّ َرْ ْؿُد ُ ْقِل َوُيِؿق ـْ َأيِب   َويَمُف احْلَ (، ومَٕم

ـْ َرؾُمقِل اهلل َصغم  اهلل ٌ َح اهلل ذِم ُدسُمِر ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف  قَم ـْ ؾَم َؿ: ))َُم  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

َ اهلل صَماَلصم٤ًم َوصَماَلصملَِم، وَمْتِٚمَؽ  يُمؾِّ َصاَلٍة صَماَلصم٤ًم َوصَماَلصملَِم، َومَحَِد اهلل صَماَلصم٤ًم َوصَماَلصملَِم، َويَمؼم 

ٓ   اهلل َوطْمدَ  َٓ إًَِمَف إِ ُٕمقَن، َوىَم٤مَل  مَت٤َمَم  اعْم٤ِمَئ٦ِم:  ًْ
َٕم٦ٌم َوشمِ ًْ

يَؽ  ًَمُف، ًَمُف  اعمُْْٚمُؽ َوًَمُف شمِ َٓ َذِ  ُه  
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ٚتصٜد بعد ؾ٠٬ ايؿبح ٚايعؿس ٚاغيػسب: ٫ إي٘ إزي اهلل ٚسدٙ ٫ غسٜو ي٘, 

ي٘ اغيًو ٚي٘ اسبُد, حيٝٞ ٚضيٝت, ٖٚٛ ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس )عػسا( ؾكد ٚز  

ؼي ا٭سا ٜح ايؿشٝش١ إٔ ))َٔ قاٍ  بس نٌ ؾ٠٬ ايؿبح أٚ ايعؿس أٚ 

٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚسدٙ ٫ غسٜو ي٘, ي٘ اغيًو ٚي٘ اسبُد, حيٝٞ ٚضيٝت اغيػسب: 

 ٖٚٛ ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس عػس َسات نإ نعدٍ ................................
 اًمنمح  

  ىَمِديٌر..  هُمِٗمَرْت  ظَمَٓم٤مَي٤مُه  َوإِْن  يَم٤مَٟم٧ْم  ُِمْثَؾ  َزسَمِد 
ٍ
ء اْلَْٛمُد  َوُهَق  قَمغَم  يُمؾِّ  َرْ

 (( أظمرضمف ُمًٚمؿ. ٌَِْحراًمْ 

صَمُٝمْؿ: َأن  َأسَم٤م َذر  ىَم٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  ُف طَمد  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف  أيْم٤ًم َأٟم  وقَم

، َوَيُّمقُُمقَن يَماَم َٟمُّمقُم، َوهَلُْؿ  ضُُمقِر، ُيَّمٚمُّقَن يَماَم ُٟمَّمكمِّ ْٕ صُمقِر سم٤ِم َذَه٥َم َأْصَح٤مُب اًمدُّ

ُق سمِِف، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ وُمُْمقُل َأُْمَقا ىُمقَن هِب٤َم، َوًَمْٞمَس ًَمٜم٤َم َُم٤م َٟمَتَّمد  ٍل َيَتَّمد 

 َٓ ٌََ٘مَؽ، َو ـْ ؾَم .. َأْدَريْم٧َم َُم ـ  َؽ قَمغَم يَمِٚماَمٍت إَِذا قَمِٛمْٚم٧َم هِبِ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ: ))َأوَماَل َأُدًمُّ

ـْ َأظَمَذ سمِِٛمْثِؾ قَمَٛمِٚمَؽ  ٓ  َُم ُ ُدسُمَر يُمؾِّ َيْٚمَحُ٘مَؽ إِ (( ىَم٤مَل: سَمغَم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ. ىَم٤مَل: ))شُمَٙمؼمِّ

تُِٛمَٝم٤م سماَِل إًَِمفَ  َٛمُد صَماَلصم٤ًم َوصَماَلصملَِم، َوخَتْ ٌُِّح صَماَلصم٤ًم َوصَماَلصملَِم، َوحَتْ ًَ  َصاَلٍة صَماَلصم٤ًم َوصَماَلصملَِم، َوشُم

يَؽ ًَمُف ًَمُف اعْمُْٚمُؽ َوًَمُف  َٓ َذِ ٓ  اهللُ َوطْمَدُه   ىَمِديٌر(( أظمرضمف إِ
ٍ
ء اْلَْٛمُد َوُهَق قَمغَم يُمؾِّ َرْ

 اإلُم٤مم أمحد.

( وىمٌؾ أن زمعد صالة ايمصبح وايمعٌم واظمغرب( اعمّمٚمٞم٦م )سمزيد( ويًـ أن )و)

ٓ إيمف إلم اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف، يمف اظمؾؽ ويمف احلؿد،  قل ويؿقً، شمثٜمل رضمٚمٞمٝم٤م: )

يٌ ايمصحقحي أن ))مـ ومول وهق فمعم ىمؾ رء ومدير )فممما(، همؼد ورد دم إضمود

دزمر ىمؾ صالة ايمصبح أو ايمعٌم أو اظمغرب: ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف، يمف 

 مرات ىمون ىمعدل   ومدير فممم ىمؾ رء  وهق فمعم  اظمؾؽ ويمف احلؿد،  قل ويؿقً 
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عػس زقاب َٔ ٚيد إمساعٌٝ((. ٚؼي زٚا١ٜ )نتبت ي٘ عػس سطٓات, ٚضبٝت  

عػس  زدات. ٚنإ َٜٛ٘ ؼي سسش َٔ نٌ َهسٚٙ,  عٓ٘ عػس ض٦ٝات, ٚزؾعت ي٘

 ٚسسع َٔ ايػٝاإ, ٚمل ٜٓبؼ يرْب إٔ ٜدزن٘ إ٫ ايػسى.
 اًمنمح  

فممم روموب مـ ويمد إؽمامفمقؾ(( . ودم روايي )ىمتبً يمف فممم ضمسـوت، وحمقً فمـف 

فممم ؽمقئوت، ورهمعً يمف فممم درصموت . وىمون يقمف دم ضمرز مـ ىمؾ مؽروه، 

(، وىمد ضم٤مءت هذه يـبغ يمذكى أن يدرىمف إٓ ايمممكوضمرس مـ ايمرقطون، ول 

 اًمرواي٤مت سم٠مًمٗم٤مظ يمثػمة، ومٛمٜمٝم٤م:

َْٟمَّم٤مِريِّ َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف  ْٕ ـْ َأيِب َأيُّقَب ا قَم

ٓ   اهلل َٓ  إًَِمَف  إِ ٌَْح..  ـْ  ىَم٤مَل  إَِذا  َصغم   اًمّمُّ َؿ: ))َُم يَؽ ًَمُف، ًَمُف   َوؾَمٚم  َٓ َذِ َوطْمَدُه 

ـ  يَمَٕمْدِل َأْرسَمِع ِرىَم٤مٍب،  اٍت(.. يُم  ىَمِديٌر )قَمنْمَ َُمر 
ٍ
ء اعْمُْٚمُؽ َوًَمُف اْلَْٛمُد َوُهَق قَمغَم يُمؾِّ َرْ

ـ   ـ  قَمنْمُ ؾَمٞمَِّئ٤مٍت، َوُرومَِع ًَمُف هِبِ َل  قَمٜمُْف  هِبِ
ٜم٤َمٍت، َوحُمِ ًَ ـ  قَمنْمُ طَم قَمنْمُ َويُمت٥َِم  ًَمُف هِبِ

، َوإَِذا ىَم٤مهَل٤َم سَمْٕمَد اعْمَْٖمِرِب.. وَمِٛمْثُؾ  ْٞمَٓم٤مِن طَمت ك ُيْٛمِزَ ـْ اًمِم  ـ  ًَمُف طَمَرؾم٤ًم ُِم َدَرضَم٤مٍت، َويُم

 َذًمَِؽ((. أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.

َف  ٌَْؾ َأْن َيٜمٍَْمِ ـْ ىَم٤مَل ىَم وذم ًمٗمظ ًمإلُم٤مم قمٜمد أمحد أيْم٤ًم، واًمؽمُمذي: ))َُم

ـْ َصاَل  يَؽ ًَمُف، ًَمُف َوَيْثٜمَِل ِرضْمَٚمُف ُِم َٓ َذِ ٓ  اهلل َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ ٌِْح:  ِة اعمَْْٖمِرِب َواًمّمُّ

اٍت(..   ىَمِديٌر )قَمنْمَ َُمر 
ٍ
ء اعْمُْٚمُؽ َوًَمُف اْلَْٛمُد سمَِٞمِدِه اخْلػَْمُ حُيِْٞمل َوُيِٛمٞم٧ُم َوُهَق قَمغَم يُمؾِّ َرْ

ٜم٤َمٍت، َوحُمِ  ًَ َٞم٧ْم قَمٜمُْف قَمنْمُ ؾَمٞمَِّئ٤مٍت، َوُرومَِع ًَمُف قَمنْمُ يُمت٥َِم ًَمُف سمُِٙمؾِّ َواطِمَدٍة قَمنْمُ طَم

ْ حَيِؾ   ضِمٞمِؿ، َومَل ْٞمَٓم٤مِن اًمر  ـْ اًمِم  ـْ يُمؾِّ َُمْٙمُروٍه، َوطِمْرزًا ُِم َدَرضَم٤مٍت، َويَم٤مَٟم٧ْم طِمْرزًا ُِم

ٓ  َرضُماًل َيْٗمُْم  ـْ َأوْمَْمِؾ اًمٜم ٤مِس قَمَٛماًل، إِ َك، وَمَٙم٤مَن ُِم ْ ٓ  اًمنمِّ ُٚمُف َيُ٘مقُل ًمَِذْٟم٥ٍم ُيْدِريُمُف إِ

 َأوْمَْمَؾ مِم ٤م ىَم٤مَل((.
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

٦ٌٍَم((. ـ  ًَمُف يَمَٕمْدِل قِمْتِؼ قَمنْمِ ِرىَم٤مٍب َأْو َرىَم  وذم رواي٦م قمٜمد اإلُم٤مم أمحد أيْم٤ًم: ))يُم

ـْ قُماَمَرَة  ٠ٌَمِيِّ َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل َوقَم  ً ـِ ؿَمٌِٞم٥ٍم اًم سْم

يَؽ ًَمُف، ًَمُف اعْمُْٚمُؽ َوًَمُف اْلَْٛمُد  َٓ َذِ ٓ   اهلل  َوطْمَدُه  َٓ  إًَِمَف  إِ ـْ  ىَم٤مَل:  َؿ: ))َُم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

 ىَمِديرٌ 
ٍ
ء اٍت( قَمغَم إصِْمِر اعْمَْٖمِرِب.. سَمَٕم٨َم اهلل  حُيِْٞمل َوُيِٛمٞم٧ُم َوُهَق قَمغَم يُمؾِّ َرْ )قَمنْمَ َُمر 

ٜم٤َمٍت   ًَ ْٞمَٓم٤مِن طَمت ك ُيّْمٌَِح، َويَمَت٥َم اهلل ًَمُف هِب٤َم قَمنْمَ طَم ـْ اًمِم  َٗمُٔمقَٟمُف ُِم َٚمَح٦ًم حَيْ ًْ َُم

٤ٌَمٍت، َوحَم٤َم قَمٜمُْف قَمنْمَ  ؾَمٞمَِّئ٤مٍت ُُمقسمَِ٘م٤مٍت، َويَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف سمَِٕمْدِل  قَمنْمِ ِرىمَ  ٤مٍب ُُمقضِم

 ُُم١ْمُِمٜم٤َمٍت((. أظمرضمف اًمؽمُمذي.

وقمٚمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اسمٜمتف ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم وم٤مـمٛم٦م اًمٌتقل 

اًمزهراء أن شم٘مقل ذًمؽ قمٜمدُم٤م ضم٤مءت شمٓمٚم٥م ُمٜمف ُمـ خيدُمف، وم٘م٤مل هل٤م: ))َوإَِذا 

يَؽ ًمَ  َٓ َذِ ٓ  اهلل َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ ٌِْح وَمُ٘مقزِم:  ْٞم٧ِم َصاَلَة اًمّمُّ ُف، ًَمُف اعْمُْٚمُؽ َوًَمُف اْلَْٛمُد َصٚم 

ٌِْح،  اٍت(، سَمْٕمَد َصاَلِة اًمّمُّ  ىَمِديٌر )قَمنْمَ َُمر 
ٍ
ء حُيِْٞمل َوُيِٛمٞم٧ُم سمَِٞمِدِه اخْلػَْمُ َوُهَق قَمغَم يُمؾِّ َرْ

ٜمَ  ًَ ـ  شُمْٙمَت٥ُم قَمنْمَ طَم اٍت( سَمْٕمَد َصاَلِة اعمَْْٖمِرِب، وَم٢مِن  يُمؾ  َواطِمَدٍة ُِمٜمُْٝم ٤مٍت، َو)قَمنْمَ َُمر 

َٓ حَيِؾُّ  ـْ َوًَمِد إؾِْماَمقِمٞمَؾ، َو ٦ٌٍَم ُِم ـ  يَمِٕمْتِؼ َرىَم َوحَتُطُّ قَمنْمَ ؾَمٞمَِّئ٤مٍت، َويُمؾُّ َواطِمَدٍة ُِمٜمُْٝم

 َٓ ٓ  اهلل َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ ُك،  ْ ٓ  َأْن َيُٙمقَن اًمنمِّ ٥َم َذًمَِؽ اًْمَٞمْقَم َأْن ُيْدِريَمُف إِ ًِ ًمَِذْٟم٥ٍم يُم

يَؽ ًَمُف َوُهَق  ـْ يُمؾِّ ؿَمْٞمَٓم٤مٍن، َذِ طَمَرؾُمِؽ َُم٤م سَملْمَ َأْن شَمُ٘مقًمِٞمِف هُمْدَوًة إمَِم َأْن شَمُ٘مقًمِٞمِف قَمِِمٞم ٦ًم ُِم

(( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.
ٍ
ـْ يُمؾِّ ؾُمقء  َوُِم

ومل يرد ذم اًمرواي٤مت ذيمر اًمٕمٍم: ًمٙمـ ورد قمٜمد اًمٜم٤ًمئل قمـ أيب أيقب سمٚمٗمظ: 

ـْ ىَم٤مَل ذَمْ ُدسُمِر َصاَلِة اًمَٖمَداِة((.  ))َُم
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

ـْ  يمام يًـ هل٤م سمٕمد صالة اعمٖمرب واًمّمٌح يمذًمؽ أن شم٘مقل:  اًمٚمٝمؿ  َأضِمْريِن ُِم

ـِ اْل٤َمِرِث اًمت ِٛمٞمِٛملِّ َريِضَ اهلُل قَمٜمْ  ِٚمِؿ سْم ًْ ـْ ُُم ُف  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل اهلل اًمٜم ٤مِر ؾمٌٕم٤ًم، وَمَٕم

ـْ اًمٜم ٤مِس:  َؿ َأطَمدًا ُِم ٌَْؾ َأْن شُمَٙمٚمِّ ٌَْح.. وَمُ٘مْؾ ىَم ْٞم٧َم اًمّمُّ  َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ: ))إَِذا َصٚم 

ـْ َيْقُِمَؽ َذًمَِؽ.. يَمَت٥َم اهلل قمَ اًمٚمٝمؿ  اٍت(، وَم٢مِٟم َؽ إِْن ُِم٧م  ُِم ٌَْع َُمر  ـْ اًمٜم ٤مِر )ؾَم ز  َأضِمْريِن ُِم

ـْ  َؿ َأطَمدًا ُِم ٌَْؾ َأْن شُمَٙمٚمِّ ْٞم٧َم اعْمَْٖمِرَب.. وَمُ٘مْؾ ىَم ـْ اًمٜم ٤مِر، َوإَِذا َصٚم  َوضَمؾ  ًَمَؽ ضِمَقارًا ُِم

اٍت(، وَم٢مِٟم َؽ إِْن اًمٚمٝمؿ  إيِنِّ َأؾْم٠َمًُمَؽ اجْلَٜم ٦َم، اًمٚمٝمؿ  اًمٜم ٤مِس:  ٌَْع َُمر  ـْ اًمٜم ٤مِر )ؾَم َأضِمْريِن ُِم

ـْ ًَمْٞمَٚمتَِؽ شمِْٚمَؽ  ـْ اًمٜم ٤مِر(( أظمرضمف اإلُم٤مم ُِم٧م  ُِم .. يَمَت٥َم اهلل قَمز  َوضَمؾ  ًَمَؽ ضِمَقارًا ُِم

 أمحد.

ـْ َصاَلِة  وْم٧َم ُِم ُف َأَه  إًَِمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل: ))إَِذا اْٟمٍَمَ وذم ًمٗمظ قمٜمد اًمؽمُمذي: َأٟم 

اٍت(، وَم٢مِٟم َؽ إَِذا ىمُ اًمٚمٝمؿ  اعْمَْٖمِرِب.. وَمُ٘مْؾ:  ٌَْع َُمر  ـْ اًمٜم ٤مِر )ؾَم ْٚم٧َم َذًمَِؽ، صُمؿ  ُِم٧م  َأضِمْريِن ُِم

ٌَْح.. وَمُ٘مْؾ يَمَذًمَِؽ، وَم٢مِٟم َؽ إِْن  ْٞم٧َم  اًمّمُّ ذِم ًَمْٞمَٚمتَِؽ.. يُمت٥َِم  ًَمَؽ ضِمَقاٌر  ُِمٜمَْٝم٤م، َوإَِذا  َصٚم 

 ُِم٧م  ذِم َيْقُِمَؽ.. يُمت٥َِم ًَمَؽ ضِمَقاٌر ُِمٜمَْٝم٤م((.

شمّمؾ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمّمٚمٞم٦م أن شم٠ميت أوًٓ سم٤مٕذيم٤مر اعم٠مصمقرة اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م طمتك و

٤ٌَمَدشمَِؽ(، ومت٠ميت سم٤مًمذيمر  اًمٚمٝمؿ  إمم ىمقهل٤م: ) ـِ قِم ًْ َأقِمٜمِّل قَمغَم ِذيْمِرَك َوؿُمْٙمِرَك َوطُم

إول،  وهق  )ٓ  إًمف  إٓ  اهلل ....  إًمخ(، صمؿ   شمٙمٛمؾ   سم٘مٞم٦م   إذيم٤مر  اًمقاردة، 

واًمتل ذيمرٟم٤مه٤م، صمؿ سمٕمد إيمامهل٤م دمٕمؾ آظمره٤م ىمقهل٤م: )اًمٚمٝمؿ أضمرين ُمـ اًمٜم٤مر(، وإن 

مج٤مقم٦م.. أشملم سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع، ومٞم٘مٚمـ: )اًمٚمٝمؿ أضمرٟم٤م ُمـ اًمٜم٤مر(، صمؿ ختتٛمٝم٤م سم٘مقهل٤م: يمـ 

)وأؾمٙمٜم٤ّم ُمع اًم٤ًمسم٘ملم أقمغم ومراديس اجلٜم٤من، ظم٤مًمديـ ُمـ همػم ؾم٤مسم٘م٦م قمذاب وٓ 

 قمت٤مب، وٓ ومتٜم٦م وٓ طم٤ًمب، سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم، واومٕمؾ يمذًمؽ سمقاًمديٜم٤م 
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إي٘ إ٫ ٖٛ اسبٞ ايكّٝٛ ٚأتٛب إيٝ٘ ٜٚٓدب إٔ تكٍٛ أٜكا: أضتػؿس اهلل ايرٟ ٫ 

 چڳ  ڳ  چ  )ث٬ثا(, ٜٚٓبػٞ إٔ تٛاؿيب اغيسأ٠ ع٢ً قسا٠٤ آ١ٜ ايهسضٞ, ٚ

 ...................ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     چ  إزي آخس ايطٛز٠, ٚ ،{٢٢٥}انبمرة: 

 اًمنمح  

ل إُمل وقمغم آًمف وذري٤مشمٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م إمم يقم اًمديـ، وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد اًمٜمٌ

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  چ وصحٌف وؾمٚمؿ، 

ذم يمؾ لٔم٦م أسمدا، قمدد ظمٚم٘مف،  {١٢٢ – ١٢٠}انصافاث:  چيئ  جب  حب  خب  مب 

 ورى ٟمٗمًف، وزٟم٦م قمرؿمف، وُمداد يمٚمامشمف( .

أيضو: أؽمتغػر اهلل ايمذي ٓ إيمف إٓ هق احلل ( اعمّمٚمٞم٦م )ويـدب أن سمؼقل)

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل ايمؼققم وأسمقب إيمقف )شمالشمو( (، ومَٕم

ٓ  ُهَق اْلَلُّ  َٓ إًَِمَف إِ ِذي  ـْ ىَم٤مَل طِملَم َي٠ْمِوي إمَِم ومَِراؿِمِف: َأؾْمَتْٖمِٗمُر اهلل اًم  َؿ: ))َُم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

اٍت(.. هَمَٗمَر ا ٌَْحِر، اًْمَ٘مٞمُّقُم َوَأشُمقُب إًَِمْٞمِف )صَماَلَث َُمر  هلل ًَمُف ُذُٟمقسَمُف َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم ُِمْثَؾ َزسَمِد اًْم

َجِر(( أظمرضمف أمحد  َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم ُِمْثَؾ َرُْمٍؾ قَم٤مًم٩ٍِم، َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم ُِمْثَؾ قَمَدِد َوَرِق اًمِم 

 واًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ٕمحد.

 َٓ ِذي  ـْ ىَم٤مَل: َأؾْمَتْٖمِٗمُر اهلل اًم  ٓ  وذم رواي٦م قمٜمد أيب داود واًمؽمُمذي: ))َُم إًَِمَف إِ

طْمِػ((. ـْ اًمز   ُهَق اْلَل  اًْمَ٘مٞمُّقَم َوَأشُمقُب إًَِمْٞمِف.. هُمِٗمَر ًَمُف َوإِْن يَم٤مَن ىَمْد وَمر  ُِم

( وأن شم٘مرأه٤م سمٕمد أن شم٘مقل: ويـبغل أن سمقاـمى اظمرأة فمعم ومراءة آيي ايمؽرد)

( ان شمقافم٥م قمغم أواظمر و)اًمٚمٝمؿ أقمٜمل قمغم ذيمرك وؿمٙمرك وطمًـ وقم٤ٌمدشمؽ(  )

( إلم آطمر ايمسقرة، و ،{٢٢٥}انبمرة:  چڳ  ڳ  چ ًمٌ٘مرة ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: )ؾمقرة ا

 ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   چ ىمقًمف شمٕم٤ممم: )
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, {١٧ – ١٢}آل عًراٌ:  چڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ

ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ 

گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ      گ

﮶    ﮵   ﮴  ﮳  ﮲   ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ 

ٚ تكسأ ضٛز٠ اإلخ٬ف, ٚاغيعٛذتري, ، {٢٩ – ٢٦آل عًراٌ: } چ﮷ ﮸     ﮹  

 ٚايؿاذب١ عكب نٌ ؾ٠٬  ؾكد ز٣ٚ عٓ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ أْ٘ قاٍ:

١ٖٔٓ ٔإٖيا  ٍٔ َاِيَذ ِٔ ُ ُخٛ َٔ  ُ٘ َِٓع ُِ َٜ  ِِ ََِهُتَٛب١ٕ.. َي ًَا٠ٕ  ِّ َؾ ِّ ُ ُبَس ُن ١ََٜ َاِيُهِسٔض ِٔ َقَسَأ آ ََ ((

َُُٛت((. َٜ  ِٕ  َأ
 اًمنمح  

 – ١٢}آل عًراٌ:  چڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ

ڑ  ک  ک  ک   ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ    چ )، وىمقًمف شمٕم٤ممم({١٧

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  

﮴   ﮳  ﮲   ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ 

﮸     ﮹   ﮷   ﮶   سمؼرأ ؽمقرة يٜمٌٖمل هل٤م أن ) (و، {٢٩ – ٢٦آل عًراٌ: } چ﮵ 

ى فمـف صعم اهلل فمؾقف اإلطمالص، واظمعقذسمكم، وايمػوحتي فمؼى ىمؾ صالةن همؼد رو

ـْ  ْ َيْؿـَْعُف ِم ـْ وَمَرَأ آَيَي َايْمُؽْرِدِّ ُدزُمَر ىُمؾِّ َصاَلٍة َمْؽُتقزَمٍي.. َل وآيمف وؽمؾؿ أكف ومول: ))َم

َّٓ َأْن َيُؿقَت(( ـَِّي إِ  (أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل، واًمٓمؼماين.ُدطُمقِل َاجْلَ
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 الكيْت

َُ ٓٔٞ ٔؾٝ ََٚعأؾ َِٜت,  ََٖد  ِٔ َُ ْٔٞ ٔؾٝ ِٖٔد ِٖ ا َِٝت ايًٗ َٖٛي ِٔ َت َُ ٓٔٞ ٔؾٝ َٖٛي ََٚت َِٝت  ِٔ َعاَؾ

َِٝت ......................................... ََا َقَك ٓٔٞ َغٖس  َٚٔق َِٝت  َُا َأِعَا  ََٚبأزِى ٔيٞ ٔؾٝ
 اًمنمح  

 الكيْت

( أي: ايمؾفؿَّ اْهِديِن  ودقم٤مء اًم٘مٜمقت ؾمٜم٦م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، هق: )

ـْ ٦م ًمٚمٛم٘مّمقد )دًمٜمل دًٓم٦م ُمقصٚم ، َوفَموهمِـِل( أي: ُمع ُمـ  )همِقَؿ ًَ ( أي: قم٤موملم َهَدْي

ـْ يٛمـ حمـ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ) ًَ ( أي: ُمع ُمـ )همِقَؿ ( أي: َوسَمَقيمَّـِل( ُمـ ذًمؽ، )فَموهَمْق

ًَ ىمرسمٜمل إًمؽ، واٟمٍمين ذم مجٞمع أطمقازم ) ـْ سَمَقيمَّْق ( أي: ُمع ُمـ ىمرسمتف أو ٟمٍمشمف، همِقَؿ

( أي: أٟمزل ي٤م اهلل اًمؼميم٦م، وهل اخلػم اإلهلل وِرْك رِم َوزمَ أو ُمع ُمـ ىمرسمتف وٟمٍمشمف، )

( ًَ ًَ ( أي: ومٞمام أقمٓمٞمتٜمل إي٤مه، )همِقاَم َأفْمَطْق ( أي: اًم٘مْم٤مء أو َوومِـِل َذَّ َمو وَمَضْق

اعم٘ميض، ومـ)ُم٤م( قمغم إول وهق اًم٘مْم٤مء: ُمّمدري٦م، وقمغم اًمث٤مين وهق اعم٘ميض: 

٘مْم٤مء أو اعم٘ميض ُمـ اًمنم ُمقصقًم٦م، واعمراد: ىمٜمل أي: اطمٗمٔمٜمل مم٤م يؽمشم٥م قمغم اًم

اًمذي هق يمًٌل، يم٤مًمتْمجر ُمـ اًم٘مْم٤مء ُمٓمٚم٘م٤ًم، أ، اعم٘ميض اًمذي ًمٞمس سمٛمٜمٝمل قمٜمف 

 يم٤مًمٗم٘مر.

أُم٤م اًم٘مْم٤مء، وهق: اإلرادة إزًمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕؿمٞم٤مء، واعم٘ميض اًمذي شمٕمٚم٘م٧م 

إرادة اهلل سمف.. ومال يٛمٙمـ أن ي٘مٞمف ُمٜمف: إذا ٓسمد ُمـ وىمققمف، وًمذًمؽ ىم٤مل سمٕمض 

 ؿ: ٓ ٟم٠ًمًمؽ دومع ُم٤م شمريد، وًمٙمـ ٟم٠ًمًمؽ اًمت٠ميٞمد ومٞمام شمريد.اًمٕم٤مروملم: اًمٚمٝم

وجي٥م اًمرو٤مء سم٤مًم٘مْم٤مء ُمٓمٚم٘م٤ًم: ٕٟمف طمًـ سمٙمؾ طم٤مل، ومٛمـ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، 

 وأُم٤م اعم٘ميض: وم٢من يم٤من واضم٤ًٌم أو ُمٜمدوسم٤ًم.. وضم٥م اًمرو٤م سمف، وإن يم٤من ُم٤ٌمطم٤ًم.. أسمٞمح 
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َٜ ُ٘ َيا  ْٖ َٚٔإ َِٝو,  ًَ ُِٜكَك٢ َع ََٚيا  َْٖو َتِكٔكٞ  َِٜت, َؾٔإ ِٔ َعاَ  ََ َٜٔعٗص  ََٚيا  َِٝت  َٚاَي  ِٔ ََ  ٍٗ ٔر

َِٝت .............................. ََا َقَك  ٢ًَ ُُِد َع ًََو اسَب َِٝت, َؾ ََٚتَعاَي َٓا   َتَباَزِنَت َزٖب
 اًمنمح  

اًمرو٤م سمف، وإن يم٤من طمراُم٤ًم أو ُمٙمروه٤ًم.. طمرم اًمرو٤م سمف، وإن يم٤من ُمـ ُمالئامت 

 يم٤مًمّمح٦م واًمً٘مؿ.. ؾمـ اًمرو٤م سمف.اًمٜمٗمقس أو ُمٜم٤مومراهت٤م 

( أي: حتٙمؿ أٟم٧م قمغم مجٞمع اخلٚمؼ، وهذا أول اًمثٜم٤مء، وُم٤م ىمٌٚمف هَمنِكََّؽ سَمْؼيِض ) 

َٓ ُيْؼَه فَمَؾْقَؽ يمٚمف دقم٤مء، ) ( سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل أي: ٓ ي٘ميض أطمٌد ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمؽ، َو

فُ ) حيّمؾ ًمف ذًمف  ( سمٗمتح اًمٞم٤مء ويمن اًمذال، أي: َٓٓ َيِذل  ( أي: ال٤مل واًمِم٠من )َوإِكَّ

ذم ٟمٗمًف، وذم رواي٦م سمْمؿ اًمٗم٤مء وومتح اًمذال،  أي: ٓ يذًمف أطمد، ووٌٓمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ 

ًَ سمٗمتح اًمٞم٤مء ووؿ اًمذال َيُذل، ) ـْ َوايَمْق ًَ ( أي: واًمٞمتف، )َم ـْ فَموَدْي َٓ َيِعز  َم ( أي: َو

ٓ حتّمؾ قمزة عمـ قم٤مديتف وأسمٕمدشمف قمـ رمحتؽ وهمْم٧ٌم قمٚمٞمف، وؾمئؾ اإلُم٤مم 

: هؾ يٕمز سمٙمن اًمٕملم أو ومتحٝم٤م او وٛمٝم٤م؟ وم٢مضم٤مب سم٘مقًمف: هق اًمًٞمقـمل رمحف اهلل

سمٙمن اًمٕملم ُمع اًمٞم٤مء سمال ظمالف سملم اًمٕمٚمامء ُمـ أهؾ الدي٨م واًمٚمٖم٦م واًمتٍميػ 

 اهـ.

ـَو)  ًَ َرزمَّ ( أي: شمزايد سمرك وظمػمك وإطم٤ًمٟمؽ، وهل يمٚمٛم٦م شمٕمٔمٞمؿ سَمَبوَرىْم

ًَ َوسَمَعويمَ خمتّم٦م سمف شمٕم٤ممم، وٓ يًتٕمٛمؾ ُمٜمٝم٤م همػم اعم٤ميض، ) ( أي: ارشمٗمٕم٧م قماّم ٓ ْق

ًَ يٚمٞمؼ سمؽ، ) ( أي: قمغم ىمْم٤مئؽ، وم٤ملٛمد قمٚمٞمف صمٜم٤مء هَمَؾَؽ احَلْؿُد فَمعَم َمو وَمَضْق

سمجٛمٞمؾ، أو قمغم ُم٘مْمّٞمؽ، وُمٜمف مجٞمؾ، يم٤مًمٕم٤مومٞم٦م واخِلّم٥م واًمٓم٤مقم٦م، والٛمد قمٚمٞمف 

فم٤مهر ٓ ُمِمٙمٚم٦م ومٞمف،: ٕٟمف صمٜم٤مء سمجٛمٞمؾ، وُمـ اعم٘ميض ُم٤م هق همػم مجٞمؾ، يم٤مٔٓم 

 والٛمد إٟمام يٙمقن قمغم مجٞمؾ، ومٙمٞمػ يٙمقن الٛمد قمٚمٞمف؟ وجي٤مب: سم٠من  واعمٕم٤مي،

                                                 

 (.3/18اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) (1)
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 ٔ٘ ٢ًَ آٔي ََٚع  ِّ ِّ ِّ اِيُأ ٖٓٔب ُٖٕد اي ََُش َْا  ِّٝٔد ٢ًَ َض ََٚؾ٢ًٖ اهلل َع َِٝو  ُِٛب ٔإَي َُْت َٚ َأِضَتِػٔؿُسَى 

.ًِٖ ََٚض  ٔ٘  ََٚؾِشٔب
 اًمنمح  

ٞمٚم٦م وطمًٜم٦م ىمٓمٕم٤ًم، وإٟمام يقصػ مجٞمع ُم٘مْمٞم٤مشمف شمٕم٤ممم سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف وأهن٤م ُمٜمف شمٕم٤ممم مج

سمٕمْمٝم٤م سم٤مًم٘مٌح وسمٙمقٟمف ذًا وُمٕمّمٞم٦م قمٜمد إو٤مومتف ًمٚمٕمٌد، ويّمح الٛمد قمغم اعم١ممِل 

( أي: أـمٚم٥م ُمٜمؽ َأؽْمَتْغِػُرَك َوَكُتْقُب إيَِمْقَؽ ٟمٗمًف سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمثقاب اعمؽمشم٥م قمٚمٞمف، )

لِّ َوَصعمَّ اهلل فَمعَم ؽَمقِِّدكَ ) ي٤م اهلل همٗمران اًمذٟمقب واًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م، ُمِّ ْٕ ٍد ايمـَّبِلِّ ا و حُمَؿَّ

(، وىمد وردت إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م اًمداًم٦م قمٚمٞمف وقمغم ؾمٜمتف، َوفَمعَم آيمِِف َوَصْحبِِف َوؽَمؾَّؿ

ـُ َُم٤مًمٍِؽ: َهْؾ ىَمٜم٧ََم َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف  ـَ ىَم٤مَل: ؾُمِئَؾ َأَٟمُس سْم ـِ ؾِمػِمي ـْ اسْم ومَٕم

ًة ُأظْمَرى: َهْؾ ىَمٜم٧ََم َرؾُمقُل اهلل  َوؾَمٚم َؿ؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ سَمْٕمَد اًم يُمقِع، صُمؿ  ؾُمِئَؾ سَمْٕمَد َذًمَِؽ َُمر  رُّ

ػمًا. أظمرضمف  ًِ يُمقِع َي ٌِْح؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ سَمْٕمَد اًمرُّ َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ ذِم َصاَلِة اًمّمُّ

 ُمًٚمؿ، وأمحد واًمٚمٗمظ ًمف.

ـَ أيْم٤ًم ىَم٤مَل: ؾَم٠َمًْم٧ُم  ـِ ؾِمػِمي ٍد سْم ـْ حُمَٛم  ـَ َُم٤مًمٍِؽ: َهْؾ ىَمٜم٧ََم قُمَٛمُر؟  وقَم َأَٟمَس سْم

يُمقِع.  َؿ سَمْٕمَد اًمرُّ ـْ قُمَٛمَر َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ـْ ُهَق ظَمػْمٌ ُِم ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، َوَُم

 أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.

َؿ ذِم اًْمَٗمجْ   ىَم٤مَل: ىَمٜم٧ََم َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 
ِ
اء ـْ اًْمؼَمَ ِر َواعْمَْٖمِرِب. وقَم

 أظمرضمف ُمًٚمؿ، وىمد ٟمًخ ىمٜمقت اعمٖمرب وسم٘مل ىمٜمقت اًمٗمجر.

َؿ ىَمٜم٧ََم، َيْٕمٜمِل ذِم اًْمِقشْمِر  ـِ يَمْٕم٥ٍم َأن  َرؾُمقَل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ـْ ُأيَبِّ سْم وقَم

يُمقِع. أظمرضمف أسمق داود. ٌَْؾ اًمرُّ  ىَم

                                                 

(، وإقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم 21-3/15(، وطم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز )231-229اٟمٔمر: يمؾ ذًمؽ ذم  سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)

(1/151-154.) 
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اعتداٍ ايسنع١  ٖٚٛ َاًٛب ؼي ا٫عتداٍ ايجاْٞ َٔ ؾ٠٬ ايؿبح, ٚؼي

 ا٭خري٠ َٔ ؾ٠٬ ايٛتس ؼي ايٓؿـ ايجاْٞ َٔ زَكإ, ...........................
 اًمنمح  

ـِ َُم٤مًمٍِؽ َريِضَ اهللُ قَمٜمُْف  ىَم٤مَل: َُم٤م َزاَل َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف  ـْ َأَٟمِس سْم وقَم

ٟمْ  َؿ َيْ٘مٜم٧ُُم ذِم اًْمَٗمْجِر طَمت ك وَم٤مَرَق اًمدُّ َٞم٤م. أظمرضمف أمحد، واًمٌٞمٝم٘مل، واًمدار ىمٓمٜمل، َوؾَمٚم 

 وقمٌداًمرزاق.

ىم٤مل اعمداسمٖمل: ))وًمق شمرك: ومٚمؽ الٛمد.. إًمخ.. مل يًجد ًمٚمًٝمق: ًمً٘مقـمف ذم 

 أيمثر اًمرواي٤مت(( اهـ.

مطؾقب دم آفمتدال ايمثوين مـ صالة ايمصبح، ودم ( أي: اًم٘مٜمقت )وهق)

ـْ َأيِب  (، مـ رمضونافمتدال ايمرىمعي إطمغمة مـ صالة ايمقسمر دم ايمـصػ ايمثوين ومَٕم

َٛمٜمِل َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف  ـُ قَمكِم  َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف َُم٤م: قَمٚم  ـُ سْم ًَ  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اْلَ
ِ
اْلَْقَراء

ـ  ذِم اًْمِقشْمِر ذِم اًْمُ٘مٜمُقِت: )) َؿ يَمِٚماَمٍت َأىُمقهُلُ ـْ َهَدْي٧َم َوقَم٤مومِٜمِل  َوؾَمٚم  اًمٚمٝمؿ  اْهِديِن ومِٞمَٛم

ْٞم٧َم َوسَم٤مِرْك زِم ومِٞماَم َأقْمَٓمْٞم٧َم َوىِمٜمِل َذ  َُم٤م ىَمَْمْٞم٧َم إِٟم َؽ ومِ  ـْ شَمَقًم  ٜمِل ومِٞمَٛم ـْ قَم٤موَمْٞم٧َم َوشَمَقًم  ٞمَٛم

ٜم٤َم  ٤ٌَمَريْم٧َم َرسم  ـْ قَم٤مَدْي٧َم شَم َٓ َيِٕمزُّ َُم ـْ َواًَمْٞم٧َم َو َٓ َيِذلُّ َُم ُف  َٓ ُيْ٘م٣َم قَمَٚمْٞمَؽ َوإِٟم  شَمْ٘ميِض َو

ف أمحد،  واًمٜم٤ًمئل، وأسمق داود، واًمؽمُمذي، واًمٌٞمٝم٘مل، زاد َوشَمَٕم٤مًَمْٞم٧َم((. أظمرضم

  -اًمٌٞمٝم٘مل: ىم٤مل:
ِ
 اسمـ وهق –ومذيمرت ذًمؽ عمحٛمد سمـ الٜمٗمٞم٦م   -أي: أسمق اْلَْقَراء

قَم٤مء إِٟم فُ : ))وم٘م٤مل  - وضمٝمف اهلل يمّرم ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم  ذِم  سمِفِ  َيْدقُمق َأيِب  يَم٤منَ  اًّمِذي اًمدُّ

 ((فِ ىُمٜمُْقشمِ  ذِم  اًْمَٗمْجرِ  َصاَلةِ 

ـ  ذِم اًْمِقشْمِر  َٛمٜمِل يَمِٚماَمٍت َأىُمقهُلُ وذم رواي٦م صحٞمح٦م قمٜمد اًمراَُمُٝمْرُُمزّي: ))قَمٚم 

 واًمَٗمْجِر((.

                                                 

 (.231اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (1)
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ٜٚٓبػٞ إٔ ذباؾفي اغيسأ٠ ع٢ً ؾ٠٬ ازبُاع١, ؾكد ٚز  ؼي اسبدٜح ايؿشٝح: 

 ))ايؿ٠٬ ؼي ازبُاع١ تعدٍ عيطا ٚعػسٜٔ ؾ٠٬((.
 اًمنمح  

ة قمغم اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ وأل ذم ويًـ يمقٟمف سمٚمٗمظ اجلٛمع، واًمّمال

آظمره، واجلٝمر سمف ًمإلُم٤مم مجٞمٕمف طمتك اًمثٜم٤مء، ومٛمـ اخلٓم٠م أن ين سمٕمض أئٛمـ٦م اعمًـ٤مضمد 

سم٤مًمثٜم٤مء ُمٜمف، ويًـ شم٠مُملم اعم٠مُمقم ًمٚمـدقم٤مء، ويِمـ٤مرك اإلُمـ٤مم ذم اًمثٜمـ٤مء ، وإذا مل يًـٛمع 

 اعم٠مُمقم ىمٜمقت إُم٤مُمف.. ؾمـ ًمف اًم٘مٜمقت. 

قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر واًمِمٞمخ اًمرُمكم سملم إًمّم٤مىمٝمام ويًـ رومع اًمٞمديـ ، وختػم 

وشمٗمري٘مٝمام، ويًـ عمـ دقم٤م سمتحّمٞمؾ رء أن جيٕمـؾ سمٓمــ يمٗمـف إمم اًمًـامء، وإن دقمـ٤م 

سمرومٕمف ضمٕمؾ فمٝمـر يمٗمٞمـف إًمـٞمٝمام، يمـام ذم ))سمنمـى اًمٙمـريؿ((، و))اعمٖمٜمـل(( و))سمٖمٞمـ٦م 

 اعمًؽمؿمديـ((، و))طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ((، وأظمت٤مره اًمِمٛمس اًمرُمكم، ظمالوم٤ًم ًمقاًمده.

)ويٜمٌٖمل أن حت٤مومظ اعمرأة قمغم صالة اجلامقم٦م( وًمق ُمع اسمٜمتٝم٤م اًمّمٖمػمة ذم اًمٌٞم٧م، 

وم٢من ُمـ الرُم٤من اًمذي ي٘مع ومٞمف سمٕمض اًمٜم٤ًمء وظمّمقص٤ًم ذم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت يم٤مًمزواضم٤مت 

وهمػمه٤م أن شمّمكم يمؾ واطمدة ُمٜمٝمـ سمٛمٗمرده، ومٝمذه ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمٖمروم٦م، وإظمرى 

( ومْمؾ اجلامقم٦م ُم٤م يدل همؼد ورد دم)ذم ضم٤مٟم٥م آظمر، وُم٤م يٛمٜمٕمٝمـ ُمـ اجلامقم٦م رء، 

احلديٌ ايمصحقح: )) ايمصالة دم اجلامفمي قمغم قمٔمٞمؿ صمقاهب٤م قمٜمد اهلل، ومٛمـ ذًمؽ )

(وٟمّمف قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م: ))َصاَلُة سمعدل مخسو وفممميـ صالة ((

ـَ َدَرضَم٦ًم((، وذم رواي٦م أظمرى ي ذم  اجْلاََمقَم٦ِم شَمْٗمُْمُؾ َصاَلَة اًْمَٗمذِّ سمَِخْٛمٍس َوقِمنْمِ

ـَ َدَرضَم٦ًم((،  ي ٌٍْع َوقِمنْمِ ًَ  اًمّمحٞمحلم أيْم٤ًم: ))َصاَلُة اجْلاََمقَم٦ِم شَمْٗمُْمُؾ َصاَلَة اًْمَٗمذِّ سمِ

 

                                                 

 (.232(، وسمنمى اًمٙمريؿ )2/71(، وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )2/122اٟمٔمر: سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ) (1)
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ٚٚز  أٜكا إٔ: ))َٔ ؾ٢ً ايعػا٤ ؾهأصيا قاّ ْؿـ ايًٌٝ. َٚٔ ؾ٢ً ايؿبح 

 ؼي ازبُاع١ ؾهأصيا قاّ ايًٌٝ نً٘ ((.

ًدر اغيس٣ٚ عٔ ايسضٍٛ ٚؾ٠٬ اغيسأ٠ ؼي بٝتٗا أؾكٌ َٔ ؾ٬تٗا ؼي اغيطذد   ي

ِْٝس  ٖٔ َخ ُٗ ُُٝٛت َُٚب ََُطأدَد  ِِ اِي َْٔطا٤َُن َُٓعٛا  ُِ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ: )َيا َت

ٖٔ( بٌ ٜهسٙ يرٚات اهل٦ٝات سكٛز اغيطذد َل ايسداٍ, غيا ؼي ايؿشٝشري  ُٗ َي

٘ عٔ أّ اغي٪َٓري عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا قايت: ))يٛ إٔ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ

ٚآي٘ ٚضًِ زأ٣ َا أسدخ ايٓطا٤ غيٓعٗٔ اغيطذد نُا َٓعت ْطا٤ بين 

 إضسا٥ٌٝ((, ٚغيا ؾٝ٘ َٔ خٛف ايؿت١ٓ.
 اًمنمح  

ـْ َصغم   ْٞمِؾ َوَُم اَم ىَم٤مَم ٟمِّْمَػ اًمٚم  ـْ َصغم  اًْمِٕمَِم٤مَء ذِم مَج٤َمقَم٦ٍم وَمَٙم٠َمٟم  )وورد أيْم٤م أن: ))َُم

اَم ىَم٤ممَ  ٌَْح ذِم مَج٤َمقَم٦ٍم وَمَٙم٠َمٟم  ُف(((أظمرضمف ُمًٚمؿ.  اًمّمُّ ْٞمَؾ يُمٚم   اًمٚم 

وصالة اظمرأة دم زمقتفو أهمضؾ مـ صالهتو دم اظمسجد ن يمؾخػم اظمروى فمـ )

َـّ طَمغْمٌ  َٓ ََتْـَُعقا كَِسوَءىُمْؿ اظمََْسوصِمَد َوزُمُققهُتُ ايمرؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ: )

) َـّ ضقر اظمسجد مع زمؾ يؽره يمذوات اهلقئوت ضم(أظمرضمف أمحد وأسمق داود،  )هَلُ

ظمو دم ايمصحقحكم فمـ أم اظمممـكم ( يمام شم٘مدم ذًمؽ ذم ذيمر صالة اًمٕمٞمديـ، و)ايمرصمول

فموئري ريض اهلل فمـفو ومويمً: )) يمق أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ رأى مو 

((أظمرضمف اًمٌخ٤مري أضمدث ايمـسوء ظمـعفـ اظمسجد ىمام مـعً كسوء زمـل إرسائقؾ

( قمٚمٞمٝمـ مـ طمقف ايمػتـيضمٝمـ إمم اعمًجد ُمتزيٜم٤مت )( أي ظمرووظمو همقفوُمًٚمؿ، )

ُمـ ىِمٌؾ اًمرضم٤مل، وم٤معمرأة ذم مجٞمع أُمقره٤م ُم٠مُمقرة سم٤مًمًؽم، وهق أًمٞمؼ هب٤م، وومٞمف صقهن٤م 

وطمٗمٔمٝم٤م، وم٤مإلؾمالم طمرص قمغم مح٤مي٦م اعمرأة، وقمغم صقن ذومٝم٤م، ٓ يمام يرّوج ًمف 

، ويتٝمٛمقن أقمداء اإلؾمالم اًمٞمقم طمٞم٨م يٓم٤مًمٌقن اعمرأة سم٤مًمتؼمج وإفمٝم٤مر ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م

اإلؾمالم سم٠مٟمف فمٚمؿ اعمرأة وطمرُمٝم٤م طم٘مٝم٤م، وًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم جمتٛمٕم٤مهتؿ آٟمحالًمٞم٦م.. 

 ًمقضمدٟم٤م أهن٤م جمتٛمٕم٤مت ىمد قمج٧م سم٤مًمٗم٤ًمد، واٟمتٝم٤مك طمرُم٤مت اًمٜم٤ًمء، واخت٤مذ اعمرأة
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............................................................................................. 
 نمحاًم  

يمًٚمٕم٦م ًمٚمٕم٥م واًمتٛمتع، وُمـ صمؿ  رُمٞمٝم٤م واطمت٘م٤مره٤م، سمؾ ٟمجد ذم جمتٛمٕم٤مهتؿ أن اعمرأة 

إذا يمؼمت ذم اًمًـ وسمدأ خيتٗمل ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ حم٤مؾمـ.. رُمقا هب٤م ومل يٚمتٗمتقا 

إًمٞمٝم٤م: ٕهن٤م يم٤مٟم٧م سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ ُمتٕم٦م وم٘مط، وىمد اٟمتٝم٧م، وُمٝمام يم٤مٟم٧م هذا اعمرأة 

أُم٤ًم، ومٝمؿ يذهٌقن هب٤م إمم سمٞم٧م اًمٕمجزة: ٕهنؿ ٓ يريدون سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ طمتك ًمق يم٤مٟم٧م 

رقم٤ميتٝم٤م وٓ ظمدُمتٝم٤م وٓ اًمتٕم٥م ُمـ أضمٚمٝم٤م، وٟمًقا أن هذه اعمرأة يمؿ ىمد ؾمٝمرت ُمـ 

أضمٚمٝمؿ، وشمٕم٧ٌم ُمـ أضمؾ شمرسمٞمتٝمؿ، وًمقٓ شمٕمٌٝم٤م عم٤م سمٚمٖمقا إمم ُم٤م سمٚمٖمقا إًمٞمف أن، ومٝمؾ 

ؿ حيت٘مر اعمرأة ؾمقاهؿ، أُم٤م أُمث٤مل ه١مٓء اطمؽمُمقا اعمرأة يمام يتٌجحقن؟ ٓ واهلل ومٚم

اإلؾمالم وم٘مد قمٔمٛمٝم٤م واطمؽمُمٝم٤م ؾمقاء يم٤مٟم٧م صٖمػمة أو يمٌػمة، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىمد 

 أُمرٟم٤م سمتٕمٔمٞمؿ اًمقاًمديـ وآهتامم هبام وظمّمقص٤ًم قمٜمدُم٤م يٙمؼمان، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  چ

 ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

}اإلسراء:  چ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻          ﮼   ﮽  

، وَم٢مِن  اعْمَْرَأَة {٢٤ – ٢٣
ِ
٤مء ًَ ، وىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ))اؾْمَتْقُصقا سم٤ِمًمٜمِّ

٧ٌَْم شُمِ٘مٞمُٛمُف.. يَمَنْ  َٚمِع َأقْماَلُه، إِْن َذَه  ذِم اًمْمِّ
ٍ
ء ـْ ِوَٚمٍع، َوإِن  َأقْمَقَج َرْ شَمُف، ظُمِٚمَ٘م٧ْم ُِم

 ظَمػْم 
ِ
٤مء ًَ (( أظمرضمف ُمًٚمؿ، وىم٤مل صغم اهلل اً َوإِْن شَمَريْمَتُف.. مَلْ َيَزْل َأقْمَقَج، اؾْمَتْقُصقا سم٤ِمًمٜمِّ

ـ  سم٠َِمَُم٤مِن  ُٙمْؿ َأظَمْذمُتُقُه ، وَم٢مِٟم 
ِ
٤مء ًَ ُ٘مقا اهلل ذِم اًمٜمِّ ، َواؾْمَتْحَٚمْٚمُتْؿ اهللقمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ))اشم 

ـ  سمَِٙمِٚمَٛم٦ِم اهلل(( أظمرضمف ُم ًٚمؿ أيْم٤ًم، وم٠مي شمٙمريؿ سمٕمد هذا، وم٘مد رومع وُمُروضَمُٝم

اإلؾمالم ًمٚمٛمرأة ُمٙم٤مٟمتٝم٤م سملم اًمٜم٤مس، واقمٓم٤مه٤م اطمؽماُمٝم٤م وىمٞمٛمتٝم٤م، ومٝمل إم 

 وإظم٧م واًمزوضم٦م واًمٌٜم٧م، وهل اعمرسمٞم٦م ًمٚمرضم٤مل، واعمٜمِمئ٦م ًمألضمٞم٤مل.
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 تتمة في تجهيز الميت:
 

مل يتٙمٚمؿ اعمّمٜمػ رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف قمـ دمٝمٞمز اعمٞم٧م، وٟمذيمره هٜم٤م ًمتامم 

 اًمٗم٤مئدة، ومٜم٘مقل:

حئ مئ ىئ ژ قمٚمٞمف اعمقت، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  رَ دِّ اعمّٞم٧م سم٤مًمتِمديد هق ُمـ ىمُ 

٤مًمتخٗمٞمػ ومٝمق أُّم٤م اعمٞم٧م سم ،ؾمٞم٠مشمٞمٙمؿ اعمقت أو آيٚملم إًمٞمف :أي ،{٣٠انزير: } ژيئ

 اؾمؿ عمـ ىمد ُم٤مت.

ويمـؾ ذًمـؽ  ،فقمٚمٞمـف ودومٜمُـ ف واًمّمـالةُ وشمٙمٗمٞمٜمُ  ًٚمفُ هق همَ  :اعمٞم٧م تجٝمٞمزُ سمواعمراد 

وإن ومحِمـ٧م ذٟمقسمـف، ، يمـؾ ُمًـٚمؿ حمٙمـقم سم٢مؾمـالُمف ادمـ٤مهقمغم إطمٞم٤مء  يمٗم٤مي٦مٍ  ومرُض 

: ُمـ٤م مل يٙمــ ؿمـٝمٞمدًا، أُّمـ٤م هـق وم٘مـد ُمـر ويم٤من شم٤مريم٤ًم ًمٚمّمالة وهمػمه٤م ُمـ همػم ضمحـقد

 .روض اًمٖمًؾ، يمام شم٘مدم طمٙمؿ اًمً٘مط ذم اًمٗمّمؾ ٟمٗمًفاًمٙمالم قمٜمف ذم وم

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ــُؾ  ًْ ــالةُ  واًمت ْٙمٗمــلمُ  اًمُٖم  واًمّم 

 

ـُ  صمــؿ قَمَٚمْٞمــفِ  وْم  َُمْٗمُروَوــ٤مُت  اًمــد 

 

 

 

ــــــ٦ًم،..................  يِمَٗم٤مَي

.............................. 

..............................

الُمف شمٌٕمـ٤ًم ٕطمـد أسمقيـف وإن قمـال سمنمـط ُمٕمرومـ٦م ومٞمحٙمؿ سم٢مؾمـ ..وأُّم٤م اًمّمٌل  ......

ٟمًٌف إًمٞمف، أو إذا وضمد ًم٘مٞمٓم٤ًم سمٌٚمـد هبـ٤م ُمًـٚمؿ وًمـق واطمـدًا، أو حيٙمـؿ سم٢مؾمـالُمف شمٌٕمـ٤ًم 

ؼ وظم٤مف ًمق وىمـػ يًمق ُم٤مت ؿمخص سمٓمر سم٠مٟمفوأومتك اًمِمٞمخ حمٛمد سم٤مؾمقدان ، ًم٤ًمسمٞمف

 يٛمٙمـ ٟم٘مٚمف عمحؾ إُمـ.      ًمتجٝمٞمزه ُمـ قمدو ومٕمؾ ُم٤م أُمٙمٜمف وًمق اًمٌٕمض إن مل
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 :فائدة 

صــحح أسمــق طمٜمٞمٗمــ٦م ومجــع ُمـــ اًمًــٚمػ إؾمــالم اعمٛمٞمــز ُمٓمٚم٘مــ٤ًم، وٟم٘مــؾ إمجــ٤مع  

 اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف واٟمتٍم إًمٞمف مجع.

وسَمنَمًا سم٤معم٤مء اخل٤مًمص ُمـرة واطمـدة : شمٕمٛمٞمُؿ سمدٟمِف مجٞمٕمف ؿَمْٕمرًا اعمٞم٧م وأىمؾُّ همًؾِ 

اخل٤مرضم٦م ُمٜمف، ويٙمٗمل همًٚم٦م  وأؾمقاء إضمٜمٌٞم٦م  ،سمٕمد إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٖمػم ُمٕمٗمق قمٜمٝم٤م

واطمدة إلزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م وًمٚمٖمًؾ إن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م طمٙمٛمٞم٦م قمغم ُم٤م صححف اإلُمـ٤مم 

اًمٜمقوي، وجيـ٥م إزاًمـ٦م اًمٜمج٤مؾمـ٦م قمــ اعمٞمـ٧م ىمٌـؾ إدراضمـف ذم اًمٙمٗمــ وًمـق ُمــ همـػم 

وٓ  ،، ويمذا سمٕمد إدراضمف ومٞمف قمغم إصح يمٖمًؾ اًمٙمٗمــ اعمٚمـقث هبـ٤مٗم٤مىم٤مً اشماًمًٌٞمٚملم 

وىم٤مل  ،شمّمح اًمّمالة قمٚمٞمف طمٞمٜمئٍذ ُمع وضمقد اعم٤مء اعمزيؾ هل٤م ومٞمحت٤مج إمم ُم٤مء آظمر يزيٚمف

ــ٤ًم وإن شمْمــٛمخ ))اإلُمــ٤مم اًمٌٖمــقي:  ــ٦م سمٕمــد إدراضمــف ذم اًمٙمٗمـــ ُمٓمٚم٘م ٓ دمــ٥م اإلزاًم

 .(( اهـاًمٙمٗمـ.اهـ ورضمحف ذم اإلُمداد

صـح همًـٚمف  ..وًمق مل يٛمٙمـ ىمٓمع اخلـ٤مرج ُمــ اعمٞمـ٧م))ٞمخ سم٤مقمِمـ: وىم٤مل اًمِم

واًمّمــالة قمٚمٞمــف، ًمٙمـــ جيــ٥م ومٞمــف الِمــق واًمٕمّمــ٥م قمــغم حمــؾ اًمٜمج٤مؾمــ٦م واعمٌــ٤مدرة 

 .(( اهـسم٤مًمّمالة قمٚمٞمف يمًٚمس

ومٝمـق  ووـقئفسمؾ شمًــ سمخـالف  :وٓ دم٥م ٟمٞم٦م اًمٖمًؾ ُمـ اًمٖم٤مؾمؾ ذم إصح

 ٟمٞمتٝم٤م  ، وًمٜم٤م ؾمٜم٦م ٦مؾمٜم ٟمٞمتف  واضم٥م  ومٞم٘م٤مل: ًمٜم٤م  يٚمٖمز   واضم٦ٌم، وسمذًمؽ ًمف   واًمٜمٞم٦م  ٦مؾمٜم

                                                 

 (.2/351)اٟمٔمر: سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ  (1)

 .(188)و  (184)، وخمتٍم شمِمٞمٞمد اًمٌٜمٞم٤من (1/454)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (2)

 .(452)سمنمى اًمٙمريؿ  (3)
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 واضم٦ٌم.

ٕٟمٜم٤م ُم٠مُمقرون سمتٖمًٞمؾ اعمٞم٧م ومال يً٘مط اًمٗمـرض قمٜمّـ٤م  :واًمٖمريؼ جي٥م شمٖمًٞمٚمف

ّٓ سمٗمٕمٚمٜم٤م.  إ

 :مسالة 

ومال يٜم٤مذم أهنـؿ  ٕهنؿ همػم ُمٙمٚمٗملم سم٤مًمٗمروع، :ئٙم٦م ًمٚمٛمٞم٧مٓ يٙمٗمل شمٖمًٞمؾ اعمال

أُم٤م ، ُمٙمٚمٗمقن سم٤مإليامن سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٜم٤مء قمغم أٟمف ُمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ قمغم اعمخت٤مر

 ،ٕن اعم٘مّمقد ُمـ اًمتٙمٗملم واًمدومـ اًمًؽم :شمٙمٗمٞمٜمف ودومٜمف ومٞمٙمٗمل ومٕمؾ اعمالئٙم٦م ًمذًمؽ

ٗمــل ومٕمــؾ اعمالئٙمــ٦م، ومــال يٙم ،وىمــد طمّمــؾ، واعم٘مّمــقد ُمـــ اًمتٖمًــٞمؾ اًمتٕمٌــد سمٗمٕمٚمٜمــ٤م

 وًمذًمؽ يٜمٌش اعمٞم٧م ًمٚمٖمًؾ وٓ يٜمٌش ًمٚمتٙمٗملم.

وأُّم٤م اجلــ ومٞمٙمٗمـل شمٖمًـٞمٚمٝمؿ قمٜمـد اًمِمـٞمخ اًمـرُمكم واًمِمـٞمخ اخلٓمٞمـ٥م، وىمـ٤مل  

 اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ٓ يٙمٗمل.

ويٙمٗمل شمٖمًٞمؾ اًمّمٌل اعمٛمٞمز، ويمذا ًمق همًؾ اعمٞم٧م ٟمٗمًف أو همًٚمف ُمٞم٧م آظمـر 

 يمراُم٦م.

 أكمل الغسل:

ّٓ  ،سمٛمقوـع ظمـ٤مل قمــ اًمٜمـ٤مس قوـعشمأن  :وإيمٛمؾ ذم اًمٖمًـؾ وٓ يـدظمؾ إ

ًـؽم سمٕمـد توم ٤مذم طمـ٤مل طمٞم٤مهتـ آهمتًـ٤مليمـ٤من يًـتؽم قمٜمـد  ٤مٕهّن  ٤م:وُمـ يٕمٞمٜمٝم اعمٖمًٚم٦م

ؾمـؽم ُمـ٤م  اعمٖمًٚم٦مسمٕمض ُم٤م يٙمره فمٝمقره، وًمذًمؽ جي٥م قمغم  ٤موىمد يٙمقن سمٌدهن ٤م،ُمقهت

ّٓ عمّمٚمح٦م يمٙمقهن ٦مُمـ ىمٌٞمح قمغم اعمٞمت رأشمف   ٤م، ويًـ هل٦مسمٗمًؼ أو ُمٌتدقم ةُمتج٤مهر ٤مإ

                                                 

 .(449)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (1)
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 تٙمٚمؿ سم٤ملًـ واخلػم.شمأن  اعمٖمًٚم٦م :أي

اًمرؿمـ٤مش،  ٤مًمئال يّمٞمٌٝم :ًمذًمؽ هٞمئقمغم ًمقح أو هير  ٦مقوع اعمٞمتشمويًـ أن 

طمتك ٓ يٛمٜمع وصـقل ذم ىمٛمٞمص سم٤مٍل ؾمخٞمػ  ٤مٖمًٚمٝمشمٙمقن حت٧م ؾم٘مػ، وأن شموأن 

 سمؾ حيرم. ٤م:يمِمػ قمقرهت ٤م، وٓ جيقز هل٤مٕٟمف أؾمؽم هل :اعم٤مء إمم سمدٟمف

ّٓ  ،قمـغم اعمٖمتًـؾ ٤مْمـٕمٝمشمسمخرىم٦م ُمـ أول ُم٤م  ٤مٖمٓمل وضمٝمٝمشمويًـ يمذًمؽ أن  إ

 ٦م.ُمَ رِ إن يم٤مٟم٧م حُمْ 

ــ٤مرد ٤مٖمًــٚمٝمشم أنوإومم  ــامء سم ــف يِمــد اًمٌــدن :سم ّٓ إن  :ّٕٟم ــف، إ واًمًــخـ يرظمٞم

 ومُٞمًخـ ىمٚمٞماًل. ..و سمرد أو ٟمحقهإمم اًمًخـ ًمقؾمخ أ ٧ماطمت٤مضم

ًمٞمًـٝمؾ ظمـروج ُمـ٤م ذم  ٤م:ىمٚمـٞماًل إمم ورائٝمـ ٦مقمغم اعمٖمتًؾ ُم٤مئٚم اعمٖمًٚم٦م ٤مٚمًٝمدمو

ًمـئال  ٤م:وهق ُمـ١مظمرة قمٜم٘مٝمـ ٤مذم ٟم٘مرة ىمٗم٤مه ٤م، وإهب٤مُمٝم٤مقمغم يمتٗمٝم ٤مْمع يٛمٞمٜمٝمشمو ٤م،سمٓمٜمٝم

قمـغم  ٤مر يًـ٤مرهمتـو ،ًـ٘مطشمًمئال  :اًمٞمٛمٜمك ٤مإمم ريمٌتٝم ٦مًٜمد فمٝمر اعمٞمتشمو ٤م،يٛمٞمؾ رأؾمٝم

ّٕن اطمـؽمام اعمٞمـ٧م واضمـ٥م، يمـام ىم٤مًمـف  سمِمـدة:اعمرة سمٕمد اعمرة ُمع ٟمقع حت٤مُمؾ ٓ  ٤مسمٓمٜمٝم

اًمِمٞمخ اعم٤موردي وٟم٘مٚمف قمٜمف ذم اًمتحٗم٦م واعمٖمٜمل، واعم٘مّمقد ُمـ هذا يمٚمف ظمروج ُم٤م ذم 

 ٤مُمـ اًمٗمْمالت ظمِمـٞم٦م ظمروضمٝمـ٤م سمٕمـد اًمٖمًـؾ أو سمٕمـد اًمتٙمٗمـلم ومٞمٗمًـد سمـدهن ٤مسمٓمٜمٝم

ف سمٕمـدم اًميـر ُمٓمٚم٘مـ٤ًم ُمــ ٟمـزول شمٌٕمـف ذم ىمقًمـ ظمالوم٤ًم ًمإلُم٤مم اًمٌٖمـقي وُمــ ٤مويمٗمٜمٝم

 يمام شم٘مدم. ، اًمٜمج٤مؾم٦م سمٕمد اإلدراج ذم اًمٙمٗمـ

اًمٞمنى وقمٚمٞمٝم٤م ظمرىم٦م وضمقسم٤ًم اًمٜمج٤مؾم٦م  ٤مٖمًؾ سمٞمدهشمو ٤م،ًم٘مٗم٤مه ٤مْمجٕمٝمشمصمؿ 

 ،واضم٥م اًمًقأشملمإذ ًمػ اخلرىم٦م ًمٖمًؾ اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ  ؾمقأشمٞمٝم٤م،اخل٤مرضم٦م ُمـ 

ًِّ شمو ٤مهٚمػ اخلرىم٦م قمغم ي٤ًمرتُمٜمدوب، وم اًمًقأشملموإلزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ همػم   ؾ هب٤م ٖم
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ًمٞمزيؾ قملم اًمٜمج٤مؾم٦م، ويمذا ُم٤م طمقهلام، يمام يًتٜمجل  :ّم٥م اعم٤مءشم، و٤مودسمره ٤مىمٌٚمٝم

إوؾم٤مخ زيؾ شمو أظمرى،اًمٞمنى ظمرىم٦م  ٤مٚمػ قمغم يدهشمصمؿ  ،الل سمٕمد ىمْم٤مء ال٤مضم٦م

إفم٤مومر وإذٟملم قمقدًا ًمٞمٜم٤ًم،  :ًتخدم ومٞمٝم٤م أيشمو ٤م،وذم أذٟمٞمٝم ٤ماًمتل حت٧م أفمٗم٤مره

ووقءًا يم٤مُماًل  ٤مه١مقوشمصمؿ  ٤م،وىمدّي قمٞمٜمٞمٝم ٤موومٛمٝم ٤مويمذا إوؾم٤مخ اًمتل ذم أٟمٗمٝم

 :ىمٞمؾوسم٤مًم٤ًٌمسم٦م،ـ  ٤مًقيمٝمتاًمٞمنى ًم ٤مٚمػ ظمرىم٦م أظمرى قمغم يدهشمسمًٜمٜمف ُمع أذيم٤مره، و

 ،صمالصم٤مً  ٤مْمٛمْمٝممتسم٤مًمٞمنى، يمام ذم اًمتحٗم٦م ـ وُمـ هذا أن الل يًت٤مك  وي١ُمظمذ

ًمئال يّمؾ اعم٤مء  :ذم اعمْمٛمْم٦م واإلؾمتٜمِم٤مق ٤مٞمؾ رأؾمٝممتصمالصم٤ًم سمال ُم٤ٌمًمٖم٦م، و ٤مٜمِّم٘مٝمشمو

سمدقم٤مء  اعمٖمًٚم٦م٠ميت شم، ويًـ اًمدقم٤مء سمٕمد اًمقوقء، ويٜمٌٖمل أن ٤مومٞمٗمًده ٤مإمم سم٤مـمٜمٝم

ٌدأ شمصمؿ  ٤م،أو واضمٕمٚمٜمل وإي٤مه ،ُمـ اًمتقاسملم ٤مواضمٕمٚمٝم :٘مقلشمإقمْم٤مء، ويًـ أن 

ٖمًؾ شمسم٠من  ،ومّم٤مسمقن أو همػمه ..ددموم٢من مل  ،سم٤مًمًدر ٤مٖمًٚمٝمتوم ،سم٤مًمتٖمًٞمؾ اعمٖمًٚم٦م

نح ؿمٕمر اًمرأس سمٛمِمط واؾمع شم، وأؾمٗمؾ ذىمٜمٝم٤مسم٠مقمغم اًمرأس إمم  ٦مُمٌتدئ ٤مرأؾمٝم

ًمٞمدومـ ُمٕمف  :ُووع ذم اًمٙمٗمـ ٟمدسم٤مً  ..سمرومؼ، وم٢من وىمع ُمـ اًمِمٕمر رء إؾمٜم٤من

ومٞمحرم أظمذ رء  ..إٓ اعمحرم ،رهويٙمره أظمذ رء ُمـ ؿمٕمر اعمٞم٧م أو فمٗم ،إيمراُم٤مً 

إص٤مسمع إمم اًمٙمتػ، صمؿ ُم٤م أىمٌؾ ُمـ  رؤوساًمٞمٛمٜمك ُمـ  ٤مٖمًؾ يدهشمُمـ ذًمؽ، صمؿ 

ىمٌؾ أٖمًؾ ُم٤م شم، صمؿ ٤مإمم أـمراف أص٤مسمع رضمٚمٞمٝم ٤مإيٛمـ مم٤م يكم اًمقضمف ُمـ قمٜم٘مٝم ٤مؿم٘مٝم

وـمري٘م٦م ذًمؽ أن  ،إين ٤مإمم ؿم٘مٝم ٤مرومٝمحت، يمام ُمّر ذم إيٛمـ، صمؿ إين ٤مُمـ ؿم٘مٝم

اًمٞمٛمٜمك  ٤مْمع يدهشمو ،قمغم اًمِمؼ إين ٤م٘مٚمٌٝمشماًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى و ٤مضمٚمٝمْمع رشم

إمم أـمراف أص٤مسمع  ٤مإيٛمـ ُمـ يمتٗمٝم ٤مٖمًؾ ُم٤م أدسمر ُمـ ؿم٘مٝمت٘مع، ومشمًمئال  ٤مقمٚمٞمٝم

 قمغم  ٤م٘مٚمٌٝمشمو ،اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ٤مْمع رضمٚمٝمشمو ٤م،قمغم ىمٗم٤مه ٤مٕمٞمدهشم، صمؿ ٤مرضمٚمٞمٝم
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 ٤مٖمًؾ ُم٤م أدسمر ُمـ ؿم٘مٝمشمً٘مط، صمؿ شمًمئال  ٤ماًمٞمنى قمٚمٞمٝم ٤مْمع يدهشمو ،إيٛمـ ٤مضمٜمٌٝم

ٗمٕمؾ ذًمؽ ُمع اًمدًمؽ سمرومؼ، صمؿ شمو ٤م،إمم أـمراف أص٤مسمع رضمٚمٞمٝم ٤مإين ُمـ يمتٗمٝم

 :سمامء ىمراح أي ٤مٖمًٚمٝمشمصمؿ  ،اًمًدر أو اًمّم٤مسمقن قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اعم٤موٞم٦م اعمٖمًٚم٦مزيؾ شم

ْمٞمػ إًمٞمف أي إمم اعم٤مء اًم٘مراح ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٙم٤مومقر عم٤م ورد شمو ،ظم٤مًمص سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اعم٤موٞم٦م

 ُمـ أٟمف يذه٥م الٞم٤مت قمٜمف ذم اًم٘مؼم.

 ىم٤مل ذم اًمزسمد: 

...............................

...... 

 

ـــــــُؾ  ِووشْمـــــــَراً  َ...........، ًَ  ُيْٖم

 

 

 

ـــــْدرِ  ًِّ  وسم٤مًمَٙمـــــ٤موُمقرِ  إُومَم  ذم اًم

 

ــــْٚم٥ِم ا  إظَِمــــػمِ  ذم وأيَمــــدُ  ،ًمّمُّ

 ،وأيمٛمـؾ ُمٜمـف شمًـع ،وأيمٛمـؾ ُمــ ذًمـؽ ؾمـٌع همًالت، ويًـ يمقهن٤م مخس  

 وشمٗمّمٞمٚمٝمـ يم٤مًمت٤مزم:

 وهلـ يمٞمٗمٞمت٤من: ايمغسالت اخلؿس:

 واًمثالث إظمػمات سمامء ىمراح. ،واًمث٤مٟمٞم٦م ُمزيٚم٦م ،إومم سمًدر .1

 ،زيٚمـ٦مواًمراسمٕمـ٦م ُم ،واًمث٤مًمثـ٦م سمًـدر يمـ٤مٕومم ،واًمث٤مٟمٞم٦م ُمزيٚمـ٦م ،سمًدر إومم .2

 واخل٤مُم٦ًم سمامء ىمراح. 

 وهلـ أرسمع يمٞمٗمٞم٤مت: ايمغسالت ايمسبع:

واخل٤مُمًـ٦م  ،واًمث٤مًمثـ٦م واًمراسمٕمـ٦م ُمـزيالت ،أن شمٙمقن إومم واًمث٤مٟمٞمـ٦م سمًـدر ـ1

 واًم٤ًمدؾم٦م واًم٤ًمسمٕم٦م سمامء ىمراح.

واخل٤مُمًـ٦م  ،واًمراسمٕمـ٦م ُمزيٚمـ٦م ،واًمث٤مًمث٦م سمًدر ،واًمث٤مٟمٞم٦م ُمزيٚم٦م ،إومم سمًدر ـ2

 واًم٤ًمدؾم٦م واًم٤ًمسمٕم٦م سمامء ىمراح.
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ــدر ـ3 ــ٦م ،إومم سمً ــ٦م ُمزيٚم ــراح ،واًمث٤مٟمٞم ــامء ىم ــ٦م سم ــدر ،واًمث٤مًمث ــ٦م سمً  ،واًمراسمٕم

 واًم٤ًمسمٕم٦م سمامء ىمراح. ،واخل٤مُم٦ًم واًم٤ًمدؾم٦م ُمزيٚم٦م

واخل٤مُمًـ٦م  ،اًمراسمٕمـ٦م ُمزيٚمـ٦مو ،واًمث٤مًمث٦م سمًدر ،واًمث٤مٟمٞم٦م ُمزيٚم٦م ،إومم سمًدر ـ4

 واًم٤ًمسمع سمامء ىمراح. ،واًم٤ًمدؾم٦م ُمزيٚم٦م ،سمًدر

 وهلـ يمٞمٗمٞمت٤من:  ايمغسالت ايمتسع:

ــدر ـ1 ــ٦م ،إومم سمً ــ٦م ُمزيٚم ــراح ،واًمث٤مٟمٞم ــامء ىم ــ٦م سم ــدر ،واًمث٤مًمث ــ٦م سمً  ،واًمراسمٕم

 ،واًمث٤مُمٜمـ٦م ُمزيٚمـ٦م ،واًمًـ٤مسمٕم٦م سمًـدر ،واًم٤ًمدؾمـ٦م سمـامء ىمـراح ،واخل٤مُم٦ًم ُمزيٚم٦م

 واًمت٤مؾمٕم٦م سمامء ىمراح.

واخل٤مُمًـ٦م  ،واًمراسمٕمـ٦م ُمزيٚمـ٦م ،واًمث٤مًمث٦م سمًدر ،واًمث٤مٟمٞم٦م ُمزيٚم٦م ،رإومم سمًد ـ2

 واًم٤ًمسمٕم٦م واًمث٤مُمٜم٦م واًمت٤مؾمٕم٦م سمامء ىمراح. ،واًم٤ًمدؾم٦م ُمزيٚم٦م ،سمًدر

 :تنبيه 

وُمــ  ،أُمتٜمع ُمـ٤م حيـرم قمـغم اعمحـرم ُمــ شمٓمٞمـ٥م وهمـػمه ..إذا يم٤من اعمٞم٧م حمرُم٤مً  

إذا يمـ٤من اًمٙمـ٤مومقر  تٜمٌـفشموًمٙمـ  :جٕمؾ ًمف اًمٙم٤مومقرومٞمُ  ..أُّم٤م همػم اعمحرم ،ذًمؽ اًمٙم٤مومقر

ّٓ  ،أن ٓ يٖمػّم اعم٤مء شمٖمػمًا وم٤مطمِم٤مً  ٤مً خم٤مًمٓم ومـال  ..ض، أُّم٤م إن يمـ٤من اًمٙمـ٤مومقر صـٚم٤ٌمً  ..وإ

 ، يمام شم٘مدم ذم يمالم ص٤مطم٥م اًمزسمد.ّٕٟمف جم٤مور :يي

ــقطء وٓ سمٖمــػمه ــ٥ُم ُمٞمــ٧م سم ًمًــ٘مقط  :وٓ حيــدث سمٛمــس وٓ سمٖمــػمه ،وٓ جُيٜم

يم٤من ضمًـٛمف  نٛمؿ، ويمذًمؽ إاًل يُ وإذا شمٕمذر همًؾ اعمٞم٧م ًمٗم٘مد اعم٤مء ُمث ،اًمتٙمٚمٞمػ قمٜمف

ّٓ  ،وُمِٕمؾ ..يتٝمرى ًمٜمحق طمرٍق، وم٢من أُمٙمـ ص٥م اعم٤مء قمٚمٞمف دون ُمس  يٛمؿ.  ..وإ

 



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

567 

............................................................................................. 
 اًمنمح  

 هب٤م.ومٝمل أومم  اعمرأةُ  واعمرأةَ  ،اًمرضمُؾ  ؾ اًمرضمَؾ ًِّ ٖمَ ويُ 

سمـؾ  :وجيقز ًمٚمرضمؾ أن يٖمًؾ أُمتف وًمق ُمـدسّمرة أو يمت٤مسمٞمـ٦م أو أم وًمـد يم٤مًمزوضمـ٦م

واًمٙمت٤مسم٦م شمٗمًخ سم٤معمقت، وٓ جيقز ًمف شمٖمًـٞمؾ  ،أومم ّٕٟمف ُم٤مًمؽ اًمرىم٦ٌم واًمٌْمع مجٞمٕم٤مً 

لرُم٦م سمْمٕمٝمـ  :واًمقصمٜمٞم٦م ،واعمٌٕمْم٦م ،واعمِمؽميم٦م ،واعمًتؼمأة ،واعمٕمتدة ،أُمتف اعمزّوضم٦م

 ٤م قمدا ُم٤م سملم هة وريم٦ٌم همػم اعمٌٕمْم٦م.وإن ضم٤مز ًمف ٟمٔمر ُم ،قمٚمٞمف

وإن شمزوج سمٕمد وجيقز ًمٚمرضمؾ أن يٖمًؾ زوضمتف ُمًٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م أو ذُمٞم٦م، 

 ؾمقاه٤م: ىم٤مل ذم اعمٖمٜمل: )وإن شمزوج أظمتٝم٤م ـ أي سمٕمد ُمقهت٤م ُم٤ٌمذة ـ أو أرسمٕم٤مً ُمقهت٤م. 

 ّٕن طم٘مقق اًمٜمٙم٤مح ٓ شمٜم٘مٓمع سم٤معمقت سمدًمٞمؾ اًمتقارث ذم اجلٛمٚم٦م( اهـ.

ويمذا  ،ومال جيقز ًمف شمٖمًٞمٚمٝمـ ..ًمرضمٕمٞم٦م وُمثٚمٝم٤م ُمٗمًقظم٦م اًمٜمٙم٤محأُّم٤م اًمزوضم٦م ا

 ًمتٕمٚمؼ الؼ ومٞمٝم٤م سم٠مضمٜمٌل.  :اعمٕمتدة قمـ ؿمٌٝم٦م ٓ جيقز ًمف شمٖمًٞمٚمٝم٤م

يم٠من يم٤مٟم٧م  ،وجيقز ًمٚمٛمرأة أن شمٖمًؾ زوضمٝم٤م وًمق اٟم٘مْم٧م قمدهت٤م وشمزوضم٧م

ّٓ  ،طم٤مُمؾ وووٕم٧م ُم٤ٌمذة سمٕمد ُمقشمف ٓ ىمٌؾ اعمقت ومٚمٞم٧ًم سمزوضم٦م ومال جيقز  ..وإ

 ف.هل٤م شمٖمًٞمٚم

ٟٓمت٘م٤مهلـ٤م ًمٚمقرصمـ٦م أو  :وٓ جيقز ًمألُم٦م وًمق ُمٙم٤مشم٦ٌم أو أم وًمد أن شمٖمًؾ ؾمـٞمده٤م

سمخالف اًمزوضم٦م وم٢من آصم٤مر اًمزوضمٞم٦م شمٌ٘مك وًمـق سمٕمـد اعمـقت،  ،قمت٘مٝم٤م إن يم٤مٟم٧م أم وًمد

 يمام شم٘مدم.

                                                 

 .(2/448)، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج (1/455)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)

 .(1/455)، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج (3/118)اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج  (2)

 .(1/455)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (3)
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وٓ يٛمــس  ،ويٜمــدب ٕطمــد اًمــزوضملم ويمــذا اًمًــٞمد ًمــػ ظمرىمــ٦م أصمٜمــ٤مء اًمٖمًــؾ

 أطمدمه٤م أظمر ًمئال يٜمت٘مض ووقء اًمٖم٤مؾمؾ ٓ اعمٞم٧م، يمام شم٘مدم.

 ّٓ ّٓ أضمٜمٌل يمٌػم واعمٞم٧م اُمرأة أو مل حيي إ أضمٜمٌٞمـ٦م يمٌـػمة  اُمـرأةوًمق مل حيي إ

ي١مظمذ ُمٜمـف أٟمـف ًمـق )و)يٛمؿ اعمٞم٧م وضمقسم٤ًم، وىم٤مل ذم اًمتحٗم٦م واًمٜمٝم٤مي٦م:  ..واعمٞم٧م رضمؾ

يم٤من ذم صمٞم٤مب ؾم٤مسمٖم٦م ـ أي شمٕمؿ اًمٌدن ـ وسمحية هنر ُمـثاًل وأُمٙمٜمـف همٛمًـف سمـف ًمٞمّمـؾ 

 (اهـ.(وضم٥م وهق فم٤مهر ..اعم٤مء ًمٙمؾ سمدٟمف ُمـ همػم ُمس وٓ ٟمٔمر

ّٕن  :همًٚمف اًمٙمـ٤مومر ..وًمق طمي قمٜمد ُمقت اًمذيمر رضمؾ يم٤مومر وُمًٚمٛم٦م أضمٜمٌٞم٦م

 دوهن٤م، وصٚم٧م قمٚمٞمف اعمًٚمٛم٦م. ًمف اًمٜمٔمر إًمٞمف

 سألة:م 

إًمٞمـف لـؾ اًمٜمٔمـر  :يٖمًـٚمف اًمرضمـ٤مل واًمٜمًـ٤مء ..اًمقًمد اًمّمٖمػم اًمذي ٓ يِمتٝمك 

ّٓ  ،همًــٚمف حم٤مرُمــف ..، واخلٜمثــك اعمِمــٙمؾ اًمٙمٌــػم إن يمــ٤من ًمــف حمــ٤مرموُمًــف ضمــ٤مز  ..وإ

وًمْمٕمػ اًمِمٝمقة سم٤معمقت، ويٖمًؾ ُمـ  ،وًمٚمٜم٤ًمء يمذًمؽ ًمٚميورة ،ًمٚمرضم٤مل شمٖمًٞمٚمف

صـححف ذم اعمجٛمـقع وٟم٘مٚمـف قمــ  ويمـام ،ومقق صمقب، يمام ذم اعمٖمٜمل واًمتحٗم٦م واًمٜمٝم٤مي٦م

وحيتـ٤مط  ٘مـد اعمحـ٤مرم،واظمت٤مر اسمـ اعم٘مري أٟمف يـٞمٛمؿ إذا ومُ  ،يمالم إصح٤مب اشمٗم٤مق

 اًمٖم٤مؾمؾ ٟمدسم٤ًم ذم اًمٜمٔمر واعمس.

ؽُمُ اًمٕمقرةَ  ًْ ـُ وم٠مىمٚمُّف ُم٤م َي  وهق ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم مجٞمع  ،وأُم٤م اًمَٙمَٗم

                                                 

 .(2/451)، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/121)حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 .(2/451)، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج (1/456)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (2)

 (.2/451)، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج (1/456)ل اعمحت٤مج اٟمٔمر: ُمٖمٜم (3)
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ّٓ اإليْم٤مح يمـ٤ملل، واعمٕمتٛمـد أن أىمـؾ اًمٙمٗمــ ُمـ٤م يًـؽم  أظمريـوٟم٘مٚمف قمـ  ،يمتٌف إ

)صمؿ آيمتٗم٤مء سم٤ًمشمر اًمٕمـقرة هـق ُمـ٤م صـححف اعمّمـٜمػ ـ أي )اًمٌدن، ىم٤مل ذم اًمتحٗم٦م: 

ّٓ اإليْم٤مح طمـؼ  وٕٟمف :قمـ إيمثريـ يم٤مللوٟم٘مٚمف  ،اإلُم٤مم اًمٜمقوي ـ ذم مجٞمع يمتٌف إ

ّٓ رأس اعمحـرم ووضمـف اعمحرُمـ٦م ،اهلل شمٕم٤ممم  :وىم٤مل آظمرون: جي٥م ؾمؽم مجٞمـع اًمٌـدن إ

ويٍّمح سمف ىمقل اعمٝمذب إن ؾم٤مشمر اًمٕمقرة وم٘مط  ،لؼ اهلل شمٕم٤ممم، يمام ي٠ميت قمـ اعمجٛمقع

ومقضم٥م اًمٙمـؾ ًمٚمخـروج قمــ هـذا اًمقاضمـ٥م  ،ٓ يًٛمك يمٗمٜم٤ًم أي واًمقاضم٥م اًمتٙمٗملم

 (اهـ.(وأـم٤مل مجع ُمت٠مظمرون ذم آٟمتّم٤مر ًمف  ،هلل شمٕم٤ممماًمذي هق لؼ ا

 ،ًمٚمٛمٞم٧م إؾم٘م٤مط اًمزائد قمغم ُم٤م يًؽم اًمٕمقرة سم٤مًمقصـٞم٦م :وقمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر

 يًؽم اًمٕمقرة قمٜمده. سمخالف طمؼ اهلل وهق ُم٤م

 :فائدة 

 اًمٙمٗمـ أرسمٕم٦م أىم٤ًمم: 

 ومال جيقز إؾم٘م٤مـمف سمح٤مل.  ،وهق ُم٤م يًؽم اًمٕمقرة ،طمؼ اهلل ـ1

ومال جيقز ًمٖمػمه إؾم٘م٤مـمف، أُّمـ٤م هـق ومٞمجـقز ًمـف  ،اًمٌدن ٘مٞم٦مسموهق  ،طمؼ اعمٞم٧م ـ2

، وأقمتٛمـد اًمِمٞمخ سم٤مقمِمــإؾم٘م٤مـمف قمغم ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف اًمِمٞمخ اسمـ طمجر و شمٌٕمف 

ومـ٢مذا أؾمـ٘مط  ،اًمِمٞمخ اًمرُمكم أن ذم اًمثـ٤مين طم٘مـلم طم٘مـ٤ًم هلل شمٕمـ٤ممم وطم٘مـ٤ًم ًمٚمٛمٞمـ٧م

ومٚمٞمس ٕطمـد إؾمـ٘م٤مط رء ُمــ ؾمـ٤مسمغ مجٞمـع  ،سم٘مل طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ..اعمٞم٧م طم٘مف

 يمام ذم اًمؽمؿمٞمح.ه، داًمٌدن قمٜم

 ومٞمجقز هلؿ ُمٜمٕمف إن يم٤من قمٚمٞمف  ،وهق اًمٙمٗمـ اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ،طمؼ اًمٖمرُم٤مء ـ3

                                                 

 .(3/127)حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
571 

............................................................................................. 
 اًمنمح  

 ديـ ُمًتٖمرق جلٛمٞمع ُم٤مًمف.

 وهق ُم٤م زاد قمغم اًمثالصم٦م.  ،طمؼ اًمقرصم٦م ـ4

واعمٕمتٛمد أن أىمؾ اًمٙمٗمــ ُمـ٤م يٕمـؿ  وٕمٞمػ،ؿ أىمؾ اًمٙمٗمـ ُم٤م يًؽم اًمٕمقرة وم٘مقهل

ظمالوم٤ًم عمـ ُمّر ذيمرهؿ. ىم٤مل  ،وٓ جيقز ًمٚمٛمٞم٧م إؾم٘م٤مـمف سمقصٞم٦م ومْماًل قمـ همػمه ،سمدٟمف

واعمٕمتٛمـد أٟمـف ٓسمـد ُمــ  ،) ىمقًمف )سم٤ًمشمر اًمٕمقرة( هـذا وـٕمٞمػ)اًمِمٞمخ اًمنمىم٤موي: 

 ،ؾمـقاء يمـ٤من ذيمـرًا أم أٟمثـكو ،ؾمؽم مجٞمع اًمٌدن ؾمقاء يمٗمـ ُمـ ُم٤مًمف أو ُمـ ُم٤مل همـػمه

ُّم٤م ىمقًمـف ذم أو ،ومال خيتٚمػ سم٤مًمذيمقرة وإٟمقصم٦م ،ٟٓم٘مٓم٤مع اًمرق سم٤معمقت :طمرًا أو رىمٞم٘م٤مً 

هشمف  سم٤مًمذيمقرة وإٟمقصم٦م أي ومٞمٙمقن ًمٚمذيمر ؾم٤مشمر ُم٤م سملم ذح اعمٜمٝم٩م ومٞمختٚمػ ىمدره

ومٛمٌٜمـل قمـغم اًمْمـٕمٞمػ اًمـذي ُمِمـك قمٚمٞمـف هٜمـ٤م  ..وريمٌتف وًمألٟمثك ؾم٤مشمر مجٞمـع سمـدهن٤م

 ..)أُّم٤م ًمق أوص سم٢مؾم٘م٤مط ُم٤م زاد قمغم ؾم٤مشمر اًمٕمقرة وم٘مـط). صمؿ ىم٤مل أيْم٤ًم: اهـ (أيْم٤ًم(

ًمٚمِمـٞمخ اسمــ  خمـ٤مًمػعم٤م ومٞمف ُمـ طمـؼ اهلل شمٕمـ٤ممم ـ وهـذا  :ومال شمٜمٗمذ وصٞمتف قمغم اعمٕمتٛمد

وؾم٤مشمر يمؾ  ،طمجر، يمام شم٘مدم ـ. وال٤مصؾ أن ؾم٤مشمر اًمٕمقرة وم٘مط حمض طمؼ اهلل شمٕم٤ممم

 ( اهــ.(د قمغم ذًمؽ حمض طمـؼ اعمٞمـ٧موُم٤م زا ،اًمٌدن ومٞمف طمؼ اهلل شمٕم٤ممم وطمؼ اعمٞم٧م

 وشمٌٕمف ذم اإلقم٤مٟم٦م.

  :مسألة 

جي٥م قمغم إب دمٝمٞمز وًمده وًمـق يمٌـػمًا، يمـام ذم اًمتحٗمـ٦م، وجيـ٥م قمـغم اًمـزوج  

 ..اعمقه دمٝمٞمز زوضمتف همـػم اًمٜم٤مؿمـزة ٓ اًمٜم٤مؿمـزة وٓ اًمّمـٖمػمة، وًمـق أقمنـ اًمـزوج

 دمٝمٞمز ظم٤مدم زوضمتف  ، وجي٥م قمغم اًمزوج أيْم٤مً ((اًمٕم٤ٌمب))ذم   ُم٤مهل٤م، يمام  ُمـ يمٗمٜم٧م 

                                                 

 .(1/336)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (1)
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وظم٤مدُمتٝم٤م ٓ زوضم٦م إب وٓ ُمٕمتّدشمف اًم٤ٌمئـ وإن يم٤مٟمـ٧م طمـٌغم، يمـام ذم )الٚمٌٞمـ٤مت( 

 ًمٚمًٌٙمل وٟم٘مٚمف قمٜمف ذم اًم٘مالئد.

أو ممتٜمـع  ،واًمـزوج هم٤مئـ٥م ٟمٗم٘متٝمـ٤م قمـغم زوضمٝمـ٤موًمق يمٗمـ ؿمخص اُمرأًة شمٚمـزم 

وىمـ٤مل  ،مل يرضمع ـ أي ُمـ ىم٤مم سم٤مًمٙمٗمـ ـ سمف أي سمثٛمـ اًمٙمٗمـ قمغم اًمـزوج ..وهق ُمقه

)ومـ٢من يمـ٤من سمـ٢مذن طمـ٤ميمؿ )اًمِمٞمخ اسمـ ُمزروع سم٢مؾم٘م٤مـمف قمٜمف ضمزُم٤ًم، وىم٤مل ذم اًمتحٗمـ٦م: 

ّٓ   رضمع قمٚمٞمف، ..يراه يْمـ٤ًم: صمؿ ىمـ٤مل ذم اًمتحٗمـ٦م أ ،(اهـ(ذرقمل ومال، يمام سمحثف إ ..وإ

( (ًمػمضمع سمـف ٟمٗمًف اإلؿمٝم٤مد قمغم أٟمف ضمٝمز ُمـ ُم٤مل اعمجٝمز يمٗمك ..)وًمق مل جيد طم٤ميمامً )

 اهـ. 

 :فائدة 

ىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم سم٤ميزيد ذم ومت٤مويف اًمدوقمٜمٞم٦م:  إن الٜمقط واًمٙم٤مومقر يم٤مًمٙمٗمـ ذم  

وىم٤مًمـف اًمِمـٞمخ ُمقؾمـك سمــ  ،وضمقب ذًمؽ قمغم اًمزوج، وهق اًمذي ئمٝمر ًمت٠ميمد أُمـره

 اهـاًمزيـ وقمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ.

خ قمٌــداهلل سمـــ قمٛمــر سم٤مخمرُمــ٦م ذم اًمٕمدٟمٞمــ٦م: اعمــذه٥م اعمٕمتٛمــد قمٜمــد ٞموىمــ٤مل اًمِمــ

 خمتٍم شمِمٞمٞمد اًمٌٜمٞم٤من. ُمـ. اهـ آؾمتح٤ٌمباًمِمٞمخلم وهمػمهؿ 

ُمت٤ًموي٦م ـمقًٓ وقمرو٤ًم يٕمـؿ يمـؾ ُمٜمٝمـ٤م مجٞمـع  وإومْمُؾ ًمٚمرضمِؾ صمالُث ًَمٗم٤مِئٍػ 

 سمنمى ))٤مل ذم ىم ،ُمًتٖمرق ديـ  يٙمـ قمٚمٞمف  ُم٤مًمف ومل   يمٗمـ ُمـ  جي٥م إن  اًمٌدن، سمؾ

                                                 

 .(1/192)اٟمٔمر: ىمالئد اخلرائد  (1)

 .(3/137)حتٗم٦م اعمحت٤مج  (2)

 .(183)اٟمٔمر: خمتٍم شمِمٞمد اًمٌٜمٞم٤من  (3)
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جي٥م ًمف صمـالث  ..)إذ يمؾ ُمـ يمٗمـ ُمـ ُم٤مًمف وٓ ديـ قمٚمٞمف ُمًتٖمرق عم٤مًمف): ((اًمٙمريؿ

ّٓ واطمد يٕم ..وُمـ يمٗمـ ُمـ ُم٤مل همػمه ،وإن مل خيٚمػ ؾمقاه٤م ؿ مجٞمع سمدٟمـف مل جي٥م ًمف إ

 )إن يمٗمــ ُمــ شمريمتـف ومل يـقصِ )وىم٤مل اًمِمـٞمخ اًمنمـىم٤موي:  ،اهـ (وًمق قم٤معم٤ًم وًمٞم٤ًم(

وضم٥م صمالث ًمٗم٤مئػ شمٕمؿ يمؾ واطمدة مجٞمع اًمٌدن،  ..سم٢مؾم٘م٤مط ُم٤م زاد قمغم صمقب واطمد

ُمًتٖمرق طمٞمـ٨م مل يٛمٜمـع اًمٖمرُمـ٤مء ُمـ٤م زاد قمـغم اًمقاطمـد وإن يمـ٤من  وإن يم٤من قمٚمٞمف ديـ

ُمـ همػم شمريمتف يمامل زوج أو ؾمـٞمد أو همـػم ذًمـؽ  أطمد اًمقرصم٦م حمجقر قمٚمٞمف، وم٢من يمٗمـ

 ،ؾمــ٘مط ..قمــغم اًمقاطمــد وضمــ٥م صمــقب واطمــد، وإن أوص سم٢مؾمــ٘م٤مط ُمــ٤م زاد ..ممــ٤م ُمــرّ 

ويمـذا ًمـق ُمٜمـع ُمــ اًمزائـد همـريؿ  ّٕٟمف حمض طمؼ اعمٞم٧م، :ووضم٥م صمقب واطمد أيْم٤مً 

 اهـ. (ُمًتٖمرق ديٜمف ًمؽميمتف ـ أي شمريم٦م  اعمٞم٧م ـ(

ٕٟمــف يــدومع هقمــ٦م سمالهـــ،  :ويــذر قمــغم يمــؾ واطمــدة ُمـــ اًمٚمٗمــ٤مئػ طمٜمقـمــ٤مً 

ويًتح٥م شمٌخػم اًمٚمٗم٤مئػ ىمٌؾ ذًمؽ سم٤مًمٕمقد وهق أومم ُمــ اعمًـؽ، يمـام ذم اًمتحٗمـ٦م، 

قمــكم يمــرم اهلل ؾمــٞمدٟم٤م  أوصوىمــ٤مل اًمِمــٞمخ اسمـــ قمٌــد اًمًــالم سمــؾ اعمًــؽ أومم وىمــد 

وضمٝمف، يمام ضم٤مء سمًٜمد طمًـ أن حيٜمط سمٛمًؽ يم٤من قمٜمـده ُمــ ومْمـٚم٦م طمٜمـقط رؾمـقل 

ومٝمق ي٘مقيف ويّمّٚمٌف  ًا،أيْم٤ًم أن يْمع قمٚمٞمٝمـ يم٤مومقر ويٜمدب ،اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 وُمـ صمّؿ ٟمدب شمٕمٛمٞمؿ اًمٌدن سمف.  ٦م،اًمٙمرهي ائح٦مويذه٥م قمٜمف اهلقام واًمر

وٓ ي٘مدم الرير ذم اًمتٙمٗملم قمغم صمقب ُمتٜمجس سمام ٓ يٕمٗمـك قمٜمـف قمٜمـد اًمِمـٞمخ 

 اسمـ طمجر، وي٘مدم قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم. 

                                                 

 .(454)سمنمى اًمٙمريؿ  (1)

 .(1/336)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (2)
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سمٜم٤ًم ًمـف ذم مخًـ٦م إن ؾمٞمدٟم٤م اسمـ قمٛمر يمٗمـ : قمغم صمالصم٦م سمال يمراه٦م ةودمقز اًمزي٤مد

أُمـ٤م  ،وهذا إن مل يٙمـ حمرُمـ٤مً  ،زيد ىمٛمٞمص وقمامُم٦م حتتٝم٤م ..وم٢من يمٗمـ ذم مخ٦ًم ،أصمقاب

 ومال يٚمٌس خمٞمٓم٤ًم. ..اعمحرم

 ،ومٞمقوـع أوًٓ اإلزار ،إزاٌر ومِخ٤مٌر وىمٛمـٞمٌص  :ُمثٚمٝم٤م اخلٜمثكإومْمؾ ًمٚمٛمرأة وو

 ،صمؿ مخ٤مر واؾمـع يمخـامر الـل يٖمٓمـك سمـف اًمـرأس ،وجيٕمؾ ومقق اإلزار ،صمؿ اًم٘مٛمٞمص

)وًمـق ): ((اًمٙمريؿ سمنمى))ىم٤مل ذم  ،ومٝمذه مخس ًمألٟمثك ،شمقوع هل٤م ًمِٗم٤مومت٤منِ  ؿ  ُمـ صمَ و

ّٓ  ..يم٤من ذم اًمقرصم٦م حمجقر قمٚمٞمف ومٚمٞمتٜمٌف ًمـذًمؽ، ومـ٢من  صم٦مصمالومٚمٞمس ًمٚمٛمٞم٧م وًمق اُمرأة إ

  ( اهـ.(ومٝمـ ًمٗم٤مئػ وًمق ُٓمرأة ..اًمٕمٛمؾ ذم إٟمثك قمغم ظمالومف، وُمـ يمٗمـ سمثالث

وٓ  ،ٕٟمـف ُمٙمـروه :مل شمّمـح ..وًمـق أوص سمٖمـػمه ،ويًـ يمقن اًمٙمٗمـ أسمـٞمض

عم٤م ذم همػمه ُمــ اإلزراء،  :شمّمح اًمقصٞم٦م سمف، وًمق ىمٞمؾ سمقضمقب اًمٌٞم٤مض اًمٞمقم مل يٌٕمد

 .((سمنمى اًمٙمريؿ))يمام ذم 

 ىم٤مل ذم اًمزسمد:

ـــــَراضِ  ـَ ذم قِم ـــــ ـــــٌر يُمٗمِّ  وذيم

  

 

ــــــ٤مِئٍػ  ــــــ٦مٍ  ًمٗم ــــــ٤مضِ  صمالصَم سمَِٞم

 

 

ــــــــــ٤منِ  هَلـَـــــــــ٤م  واإِلَزارُ  ًمَِٗم٤موَمَت

 

 واخِلــاَمرُ  اًمٌِــٞمُض  اًمَ٘مِٛمــٞمُص  صُمــؿ  

 

 

 

 ّٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٗمـ ومٞمف. :وؾمـ يمقٟمف ُمـ اًم٘مٓمـ

 والل  ،اًمّمديد وُمّمػمه إمم ،غمّٕٟمف آيؾ ًمٚمٌِ  :واعمٖمًقل أومْمؾ ُمـ اجلديد

                                                 

 .(1/561)ل اعمحت٤مج اٟمٔمر: ُمٖمٜم (1)

 .(455سمنمى اًمٙمريؿ ) (2)

 .(455اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ ) (3)
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 سمــ٠من ،أومم سم٤مجلديــد، ًمٙمـــ أقمــؽمض قمــغم هــذا اًمِمــٞمخ اسمـــ طمجــر ذم اًمتحٗمــ٦م وىمــ٤مل

 وؾمٚمؿ. يمٗمـ ومٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف  ؿ  وُمـ صمَ  ،اعمذه٥م ٟم٘ماًل ودًمٞماًل أوًمقي٦م اجلديد

 :مسائل 

ٕن اًمِمـٝم٤مدة  :ٓ يٖمًؾ قمـ اجلٜم٤مسمـ٦م سمـؾ حيـرم همًـٚمف ..ًمق اؾمتِمٝمد ضمٜم٥م ـ1

وٕن اعمالئٙمــ٦م همًــٚم٧م طمٜمٔمٚمــ٦م  ،شمًــ٘مط همًــؾ اعمــقت ومٙمــذا همًــؾ الــدث

مل يًـ٘مط سمٗمٕمـؾ  ..وًمـق وضمـ٥م همًـٚمف ،ٓؾمتِمٝم٤مده يقم أطمد ضمٜمٌـ٤ًم، يمـام صـح

 اعمالئٙم٦م.

ٚمٞم٦م يمـ٤مًمٕملم يًتح٥م ووع ىمٓمـ قمٚمٞمف طمٜمقط قمغم مجٞمع ُمٜم٤مومذ اعمٞم٧م إصـ ـ2

 ؾمـقأيتويمذا يقوـع ىمٓمــ قمـغم  ،اًمٓم٤مرئ٦م سمٜمحق ضمرح اويمذ ،وإٟمػ وإذن

ُمـ اًم٘مٓمـ، ويمذا قمغم يمؾ  اًمًقأشملمًمٞمًتٛمًؽ ُم٤م قمغم  :وشمِمد سمٕمّم٤مسم٦م ،اعمٞم٧م

ويًـ  ،وإيمراُم٤ًم ًمٚمٛم٤ًمضمد ،وذًمؽ دومٕم٤ًم ًمٚمٝمقام :ُمًَجد ُمـ ُم٤ًمضمده اًمًٌٕم٦م

 إيمراُم٤ًم هل٤م. :أن يٓمٞم٥م ُمقاوع اًمًجقد

ص٤مًمح، وًمٚمقارث إسمداًمف ٕٟمف  إٓ ُمـ طمالل ي٘ملم أو أصمر يٙمره اخت٤مذ اًمٙمٗمـ ـ3

يٜمت٘مؾ إًمٞمف، يمام جيقز ًمف أي اًمقارث ٟمزع صمٞم٤مب اًمِمٝمٞمد اعمٚمٓمخـ٦م سمـدم اًمِمـٝم٤مدة 

ٜمــف اًمِمــٝمٞمد ىمٌــؾ ٟمٕمــؿ إن قمٞم   :وشمٙمٗمٞمٜمــف ذم همػمهــ٤م وإن يمــ٤من ومٞمٝمــ٤م أصمــر اًمٕمٌــ٤مدة

 وٓ يّمـػم اختـ٤مذه،ومٞمًـتح٥م  ..اُمتٜمع إسمداًمـف، أُمـ٤م اًم٘مـؼم ..اؾمتِمٝم٤مده ًمتٙمٗمٞمٜمف

 أطمؼ سمف ُم٤مدام طمٞم٤ًم.

                                                 

 .(3/181)اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 .(456)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (2)
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ّٓ إن أص٤مسمف ٟمج٤مؾمـ٦م همـػم ُمٕمٗمـق قمٜمٝمـ٤م ـ4 أُّمـ٤م اعمٕمٗمـق  ،حيرم إزاًم٦م دم اًمِمٝمٞمد إ

ّٓ  ،ومال شمزال إن أدت إزاًمتٝم٤م إمم إزاًم٦م دم اًمِمٝم٤مدة ..قمٜمٝم٤م أزيٚمـ٧م، وىمـ٤مل  ..وإ

 ..أُّمـ٤م سمٜمحـق قمـقد ،)وحمؾ طمرُم٦م إزاًمتف إذا يمـ٤من سم٤مًمٖمًـؾ)اًمِمٞمخ اًمنمىم٤موي:

واًمٕمـقد يزيـؾ اًمٕمـلم  ،واًمٗمرق أن اًمٖمًؾ يزيٚمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمٞمٜمـ٤ًم وأصمـراً  ،ومال حيرم

 اهـ. (ىم٤مًمف ؾمؿ ٟم٘ماًل قمـ اًمرُمكم( ،دون إصمر

ٓ  :وهقؾمئؾ اًمِمٞمخ اسمـ طمجر، يمام ذم ومت٤مويف قمـ يمت٤مسم٦م اًمٕمٝمد قمغم اًمٙمٗمـ  ـ5

ّٓ اهلل واهلل أيمؼمإ ّٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمفإٓ  ،ًمف إ  ،ًمف اعمٚمؽ وًمف الٛمـد ،ًمف إ

ّٓ اهلل وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ  ّٓ ًمف إ أٟمف اًمٚمٝمؿ ومـ٤مـمر  :سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ، وىمٞمؾ إ

طمٞمؿ إين أقمٝمد إًمٞمـؽ ذم راًمًٛمقات وإرض قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة اًمرمحـ اًم

وأن حمٛمـد  ،ؿمٝمد أٟمؽ أٟم٧م اهلل وطمـدك ٓ ذيـؽ ًمـؽهذه الٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م أين أ

ن شمٙمٚمٜمـل إومال شمٙمٚمٜمل إمم ٟمٗمز وم٢مٟمؽ  ،قمٌدك ورؾمقًمؽ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ّٓ سمرمحتــؽ ،إمم ٟمٗمزــ شم٘مرسمٜمــل ُمـــ اًمنمــ وشمٌٕمــدين ُمـــ اخلــػم  ،وإين ٓ أصمــؼ إ

 ؟ جيـقز هـؾٜمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إٟمؽ ٓ ختٚمػ اعمٞمٕم٤مد. ٞمقمٜمدك شمقوم اً وم٤مضمٕمؾ زم قمٝمد

 ؟ أصؾ وًمذًمؽ

ٟم٘مؾ سمٕمْمٝمؿ قمـ ٟمقادر إصقل ًمٚمؽمُمذي ُم٤م ي٘متيض أن ))وم٠مضم٤مب سم٘مقًمف: 

صمؿ أومتك سمجقاز يمت٤مسمتف  ،وأن اًمٗم٘مٞمف اسمـ قمجٞمؾ يم٤من ي٠مُمر سمف ،أصؾ ًمف اًمدقم٤مء هذا

 ًمٖمرض   يٓمٚم٥م ومٕمٚمف :ىمٞمؾ سم٠مٟمف سمٕمْمٝمؿ  وأىمره  ،اًمزيم٤مة ؿِ ٕمَ ٟمِ  اهلل ذم يمت٤مسم٦م  قمغم   ىمٞم٤مؾم٤مً 

                                                 

 .(1/337)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (1)



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
576 

............................................................................................. 
 اًمنمح  

اسمـ  أومتكوىمد  ،وومٞمف ٟمٔمر ،صحٞمح ُم٘مّمقد وم٠مسمٞمح وإن قمٚمؿ أٟمف يّمٞمٌف ٟمج٤مؾم٦م

ظمقوم٤ًم ُمـ  :ٓ جيقز أن يٙمت٥م قمغم اًمٙمٗمـ يس واًمٙمٝمػ وٟمحقمه٤م سم٠مٟمفاًمّمالح 

ٕن اًم٘مّمد صمؿ  :ممٜمقعوىمٞم٤مؾمف قمغم ُم٤م ذم ٟمٕمؿ اًمّمدىم٦م  ،صديد اعمٞم٧م وؾمٞمالن ُم٤م ومٞمف

ومال جيقز  ،اعمٕمٔمٛم٦م سم٤مىمٞم٦م قمغم طم٤مهل٤م وم٤مٕؾمامء ،اًمتٛمٞمٞمز ٓ اًمتؼمك وهٜم٤م اًم٘مّمد اًمتؼمك

 ٓ ذًمؽ ُمثؾ ٕن :ُمردود ..إًمخ ومٕمٚمف يٓمٚم٥م ىمٞمؾ سم٠مٟمف واًم٘مقل، شمٕمريْمٝم٤م ًمٚمٜمج٤مؾم٦م

 ـمٚم٥م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ صح ًمق الج٦م شمٔمٝمر يم٤مٟم٧م وإٟمام ،سمف حيت٩م

ويمؾ اؾمؿ  ،ؾمامء اهللأوُمثؾ اًم٘مرآن يمؾ اؾمؿ ُمـ  اهـ. ((يمذًمؽ وًمٞمس ،ذًمؽ

ّٕن  :وٓ سم٠مس  سمٙمت٤مسم٦م يمؾ ذًمؽ سم٤مًمريؼ قمغم اًمٙمٗمـ ،وإٟمٌٞم٤مء ٦ميم٤معمالئٙمُمٕمٔمؿ 

       ، ويمذا سم٤معم٤مء، يمام ذم اإلقم٤مٟم٦م.ومال شمث٧ٌم اًمٜم٘مقش اعمٙمتقسم٦م سمف ،اًمريؼ ٓ يث٧ٌم

 

ِٗ ِٗ اجلياش  صال
 

 وومروُض صالِة اجلٜم٤مزة ؾمٌٕم٦ٌم : 

 وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٜمٝم٤م ذم ومروض اًمّمالة. ،اًمٜمٞم٦م يم٤ًمئر اًمّمٚمقات :إول 

 و جيــ٥م ،أصــكم ٤م:اًمّمــالة سم٘مقهلــ ومٕمــَؾ  ٟمــقت صــالة اجلٜمــ٤مزة ومــ٢مذا أرات اعمــرأة

سمٓمٚمــ٧م  ت..ف واظمٓمــ٠متــومــ٢من قمٞمٜم ،وٓ جيــ٥م شمٕمٞمــلم اعمٞمــ٧م ،ٝمــ٤م يمّمــالة اجلٜمــ٤مزةشمٕمٞمٞمٜمَ 

قمـغم  ٤مصـح٧م صـالهت ت..إًمٞمف وأظمٓمـ٠م أؿم٤مرتوم٢من  ،نم إًمٞمفشممل  نوهذا إ ٤م،صالهت

اًمّمالة قمٚمـٞمٝمؿ إمجـ٤مًٓ،  تٟمق ..وإن طمي ُمقشمك يمثػمون ،شمٖمٚمٞم٤ًٌم ًمإلؿم٤مرة :إصح

 مل  ..يمذًمؽ ؿٕمٞمٜمٝمشماًم٤ٌمىمل ومل   قمغم ٧مصٚم  صمؿ ؿ،ٕمٞمٜمٝمشم  قمغم سمٕمْمٝمؿ ومل ٧مصٚم ومٚمق 

                                                 

 .(1/416)اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى  (1)
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وٓ جيـ٥م ذيمـر  ،ومٞمٙمٗمل ذيمـر اًمٗمـرض اًمٗمروٞم٦مٜمقي شمأن  ٦مجي٥م قمغم اعمّمٚمٞمو ،شمّمح

أصقم فمعم اظمقً احلورض أرزمع سمؽبغمات همرض ، ومت٘مقل ذم ٟمٞم٦م صالة اجلٜم٤مزة: اًمٙمٗم٤مي٦م

أصـقم فمـعم مــ صـعم ، وم٢من يم٤مٟم٧م ُم٠مُمقُم٦م ىم٤مًمـ٧م ُم٠مُمقُمـ٤ًم، أو شم٘مـقل: ىمػويي هلل سمعولم

 .عولم ملمقموً فمؾقف اإلموم أرزمع سمؽبغمات همرض ىمػويي هلل سم

 تزاد ومٚمق ،سمتٙمٌػمة اإلطمرام أرسمع شمٙمٌػمات :صالة اجلٜم٤مزة ُمـ ومروض :ايمثوين

ّٓ إن يم٤مٟمـ تمل شمٌٓمـؾ وإن ىمّمـد ة..ظم٤مُم٦ًم أو ؾم٤مدؾم٦م قم٤مُمـد  ٧مسم٤مًمزائـدة اًمريمٜمٞمـ٦م، إ

، يمـام ي٘متْمـٞمف ٤مقمـغم ُمٌٓمـؾ ذم اقمت٘م٤مدهـ ٤مًم٘مدوُمٝم :ومتٌٓمؾ ..ٕمت٘مد اًمٌٓمالن ذم اًمزي٤مدةشم

 يمالم اًمتحٗم٦م.

ًـٚمؿ ُمٕمـف وهـق تٜمتٔمره ًمشمأو  ،ًٚمؿشمسمؾ  ،تٌٕمف ٟمدسم٤مً شممل  ..ظم٤مُم٦ًم ٤مُمٝموًمق زاد إُم٤م

 ..وًمق شم٤مسمٕمف اعمًٌقق ذم اًمزيـ٤مدة وأشمـك سمقاضمٌـف ُمــ اًم٘مـراءة، ًمت٠ميمد اعمت٤مسمٕم٦م :إومْمؾ

ومــ٢من  ،طمًــ٥م ًمــف وإن قمٚمــؿ اًمزيــ٤مدة، ٕهّنــ٤م ضمــ٤مئزة ًمإلُمــ٤مم سمخــالف سمــ٤مىمل اًمٗمــروض

وشمّمـح وحتًـ٥م  ،وشمٕمٛمـد سمٓمٚم٧م صالشمف إن قمٚمؿ ..اعمًٌقق ًمق شم٤مسمع إُم٤مُمف ذم زائدة

 .سم٠مهن٤م زائدة، يمام شم٘مدم ٧مإن ضمٝمٚم ٤مهل

 وإومْمـؾ يمقهنـ٤م ،أو سمـدهل٤م اًمٗم٤محتـ٦م ةُ اءىمر ومروض صالة اجلٜم٤مزة:ُمـ  :ايمثويمـٌ

قمـغم اعمٕمتٛمـد، يمـام ضمـزم سمـف ذم  إوممهمـػم ٘مرأه٤م ذم شم أنجيقز و ،إومم سمٕمد اًمتٙمٌػمة

سم٤مًمٗم٤محتــ٦م ذم همــػم  ٧ماًمزائــدة يمخ٤مُمًــ٦م، وإذا أشمــ ذمهبــ٤م  اإلشمٞمــ٤منسمــؾ يّمــح  :اعمجٛمــقع

  ٧ميم٠من أشم ،إًمٞمف أو شم٠مظمػمه٤م قمٜمف ٦مضم٤مز شم٘مديٛمٝم٤م قمغم ذيمره أي اعمحؾ اعمٜم٘مقًم ..إومم

                                                 

 .(3/147)اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)
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ة قمـغم اًمٜمٌـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف ضم٤مز شم٘مديؿ اًمٗم٤محت٦م قمغم اًمّمال ..هب٤م سمٕمد اًمتٙمٌػمة اًمث٤مٟمٞم٦م

وؾمٚمؿ وشم٠مظمػمه٤م قمٜمف، أُّم٤م همػم اًمٗم٤محت٦م ُمـ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم 

 ومٛمتٕملم ٓ جيقز ظمٚمق حمٚمف قمٜمف. ..اًمث٤مٟمٞم٦م واًمدقم٤مء ذم اًمث٤مًمث٦م

صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ  اًمّمالة قمـغم اًمٜمٌـلِّ  ومروض صالة اجلٜم٤مزة:ُمـ  :ايمرازمع

ٕهّن٤م أي صالة اجلٜم٤مزة ُمٌٜمٞمـ٦م قمـغم  :ٓ دم٥م اًمّمالة قمغم ألو ،اًمث٤مٟمٞم٦ماًمتٙمٌػمة سمٕمد 

ومال يًـ قمٜمد  ..اًمتخٗمٞمػ وًمٙمٜمٝم٤م شمًـ، أُّم٤م اًمًالم قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

سمخـالف اًمـدقم٤مء  ،ويًـ قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجـر ،اًمنمىم٤موي اًمِمٞمخ اًمرُمكم واًمِمٞمخ 

ل صـغم اهلل قمٚمٞمـف ًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت قم٘م٥م اًمّمالة والٛمد ىمٌؾ اًمّمالة قمـغم اًمٜمٌـ

 وم٢مهنام يًٜم٤من سم٤مشمٗم٤مق.، وؾمٚمؿ

سمٕمـد اًمث٤مًمثـ٦م وٓ  سمخّمقصـف اًمـدقم٤مء ًمٚمٛمٞمـ٧م ومروض صـالة اجلٜمـ٤مزة:ُمـ  :اخلـومس

رمحـف، ايمقٟمف أظمروي ٟمحـق: اًمٚمٝمـؿ  ذم هذا اًمدقم٤مء ويِمؽمط جيقز ٟم٘مٚمف إمم حمؾ آظمر،

ّٓ إن آل إمم أظمروي ٜمٗمٕمـف ّٕن ذًمـؽ ي :يم٤مًمٚمٝمؿ اىميض قمٜمف ديٜمـف ،ومال يٙمٗمل سمدٟمٞمقي إ

ىمـ٤مل ذم  قمٜمـد اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر،ذم ذًمؽ  واًمٓمٗمؾ يمٖمػمه سمٗمؽ روطمف ذم أظمرة.

)وًمٞمس ىمقًمف اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ومرـم٤ًم أًمخ ُمٖمٜمٞم٤ًم قمـ اًمدقم٤مء ًمف قمٜمد اسمـ )سمنمى اًمٙمريؿ:   

 (ّٕٟمـف إذا مل يٙمـػ سمـ٤مًمٕمٛمقم ومٝمـذا أومم( :ٕٟمف دقمـ٤مء سمـ٤مًمالزم وهـق ٓ يٙمٗمـل :طمجر

 اهـ.

                                                 
 .(3/149)اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 .(1/342)، وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي (143)اٟمٔمر: هن٤مي٦م اًمزيـ  (2)

 .(1/342)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (3)

 .(461)سمنمى اًمٙمريؿ  (4)
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صــغم  ..وُمـــ قمجــز ،اًم٘مٞمــ٤مم ًمٚم٘مــ٤مدر ومــروض صــالة اجلٜمــ٤مزة:ُمـــ  :ايمســودس

 وي٠ميت هٜم٤م ُم٤م ُمّر ذم اًم٘مٞم٤مم ذم ومروض اًمّمالة. ،ضم٤مًم٤ًمً 

وشمًــ  ،يمٖمػمهـ٤م ُمــ اًمّمـٚمقات اًمًـالم ومروض صالة اجلٜم٤مزة:ُمـ  :ايمسـوزمع

٤مدة وسمريم٤مشمف هٜم٤م قمٜمد اًمِمٞمخ اسمــ طمجـر ظمالومـ٤ًم ًمٚمِمـٞمخ اًمـرُمكم واًمِمـٞمخ اخلٓمٞمـ٥م زي

 واًمِمٞمخ اًمنمىم٤موي، وين هب٤م ًمقضمقد اخلالف.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ــــْرُض  ــــالةِ  واًمَٗم ْ  ًمٚمّم  ــــؼمِّ ــــ٤مً  يَم  ٟم٤مِوَي

 

ْ  چپ چ اىمـــرإِ  صمـــؿ ـــؼمِّ ـــ٤مً  ويَم صم٤مٟمَِٞم

 

 

ــــــل قمــــــغم َصــــــؾِّ  وسَمٕمــــــَدهُ   اعُمَ٘مٗمِّ

 

ـْ  شَمـــــــدقُمق وصم٤مًمَِثـــــــ٤مً  ـــــــ  ذمِّ شُمـــــــقُ  عمَِ

 

 

 

ـْ  ـــــالمُ  اًمتٙمٌـــــػمُ  سمٕمـــــِدهِ  ُِمـــــ  ً  واًم

 

ـــــــــ٤مِدرٌ  ـــــــــفُ  :وىم ـــــــــ٤ممُ  يٚمَزُُم  اًم٘مٞم

 

 

 

وسمـذًمؽ  ،ويدظمؾ وىم٧م اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م سمٕمد شمٖمًـٞمٚمف أو شمٞمٛمٞمٛمـف إن شمٕمـذر همًـٚمف

 ، يمام أؾمٚمٗمٜم٤م.ومٞم٘م٤مل: ًمٜم٤م ؿمخص ُمتقىمٗم٦م صالشمف قمغم ـمٝم٤مرة همػمه يٚمٖمز

 قر اًم٘مري٥موإذا طمي سمٛمحؾ اًمّمالة وُم٤م يٜم٥ًم إمم حمؾ اًمّمالة يمخ٤مرج اًمً

أُّمـ٤م ًمـق مل يقضمـد ذيمـر  ،مل شمً٘مط صالة اجلٜم٤مزة سمٗمٕمؾ اًمٜمًـ٤مء هلـ٤م ..أو صٌل ممٞمز ذيمر

ــٞمٝمـ اًمّمــالة ..وٓ صــٌل ــ٧م قمٚم ــف ذم الٙمــؿ  ،ويًــ٘مط هبـــ اًمٗمــرض ،وضمٌ وُمثٚم

ًمٙمـ اؾمتٌٕمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجـر قمـدم خم٤مـمٌـ٦م اًمٜمًـ٤مء سم٤مًمّمـالة ُمـع وضمـقد  :اخلٜم٤مصمك

ّٓ   ،ل ـ اًمّمـالةصٌل طمٞم٨م ىم٤مل: وإٟمـام يتجـف إن أراد ـ أي اًمّمـٌ شمقضمـف إُمـر  ..وإ

 قمٚمٞمٝمـ اهـ.

وىم٤مل  ،أُّم٤م ؾمٜمٞم٦م اجلامقم٦م هلـ وم٘مد ىم٤مل سمًٜمٞمتٝم٤م اًمِمٞمخ اًمنمسمٞمٜمل واًمِمٞمخ اًمرُمكم 

 يمام ذم سمنمى اًمٙمريؿ.، اًمِمٞمخ اسمـ طمجر واجلٛمٝمقر ٓ شمًـ هلـ اجلامقم٦م ذم اجلٜم٤مزة
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  :مسائل 

ًمٚمخــؼم   (1):يًـــ ذم صــالة اجلٜمــ٤مزة أن جيٕمٚمقهــ٤م صمالصمــ٦م صــٗمقف ومــ٠ميمثر ـ1

َ َص  ـْ مَ ))اًمّمحٞمح  ، أظمرضمـف أي همٗمر ًمف ((َى صَم وْ أَ  ْد ؼَ همَ  ٍف قْ ػُ ُص  ُث اَل شمَ  فِ قْ ؾَ فمَ  عمَّ

              .   أسمق داود واسمـ ُم٤مضم٦م واًمؽمُمذي وىم٤مل طمًـ صحٞمح

 ،سمـؾ شمًــ، يمـام ذم ظمـؼم اًمِمـٞمخلم :ٙمره اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م قمغم اًم٘مـؼمٓ شم ـ2

 وىم٤مل سمف اجلٛمٝمقر.

يّمغم قمغم اعمٞم٧م اًمٖم٤مئ٥م قمـ اًمٌٚمد سم٠من يٙمـقن سمٛمحـؾ ٓ يٜمًـ٥م إمم اًمٌٚمـد  ـ3

)أظمذًا ُمـ ىمقل اًمزريمٌم قمـ صـ٤مطم٥م اًمـقاذم واىمـّره )قمروم٤ًم، ىم٤مل ذم اًمتحٗم٦م: 

ؾمـٜمقي وـٌط وي١مظمـذ ُمــ يمـالم اإل ،أن ظم٤مرج اًمًقر اًم٘مري٥م ُمٜمـف يمداظمٚمـف

وهق ُمتجف إن أريد سمف طمد اًمٖمـقث  ،اًم٘مرب هٜم٤م سمام جي٥م اًمٓمٚم٥م ُمٜمف ذم اًمتٞمٛمؿ

أن يٙمـقن سمٛمحـؾ  ..وىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق خمرُم٦م: وو٤مسمط اًمَٖمٞمٌـ٦م ،اهـ (ٓ اًم٘مرب(

 ٓ يًٛمع ُمٜمف اًمٜمداء اهـ. 

قمـغم إُمـقات   ؿمـخصئ٥م ذم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚمـ٦م، وًمـق صـغم٤موٓ يِمؽمط يمقن اًمٖم

سمؾ  :ضم٤مز ..إرض وٓ يٕمرف قمٞمٜمٝمؿ أىمٓم٤مروهمًٚمقا ذم اًمذيـ ُم٤مشمقا ذم يقُمف وؾمٜمتف 

  وشمٕمٞمٞمٜمٝمؿ همػم ذط. ،ّٕن اًمّمالة قمغم اًمٖم٤مئ٥م ضم٤مئزة :يًـ

ّٓ إن ىمـرب ومل يٙمــ هٜمـ٤مك  ..أُم٤م ًمق يم٤من داظمؾ اًمٌٚمد ومال شمّمح اًمّمالة قمٚمٞمف إ

 أُم٤م ُمـ سم٤مًمٌٚمد.. ومال يّمغم قمٚمٞمف وإن ))طم٤مئؾ يم٤مًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة، ىم٤مل ذم اًمتحٗم٦م: 

                                                 

 .(1/131)اٟمٔمر: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (1)

 .(1/469)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (2)
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وذم اًمٜمٝم٤مي٦م شمّمح أن ؿمؼ  ( اهـ.وقمذر سمٜمحق ُمرض وطمٌس( _أي اًمٌٚمد  _يمؼمت 

 قمٚمٞمف الْمقر.

ّٓ ُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمّمالة قمٚمٞمف  ُمذهٌٜم٤م أٟمف ٓ يّمكم ـ4 قمغم اًم٘مؼم واًمٖم٤مئ٥م إ

م اعمقت، ورضّمح اًمِمٞمخ اًمزُمزُمل صح٦م صالة اًمّمٌل قمغم اًمٖم٤مئ٥م واًم٘مؼم، يق

وٟم٘مؾ قمـ ضمده اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ُم٤م يدل قمغم أن اًمنمـط أن يٙمـقن ُمــ أهـؾ 

وؿمـّد اًمِمـٞمخ أسمـق زرقمـف قمــ ذًمـؽ وم٠مضمـ٤مب  ،صحتٝم٤م ٓ وضمقهب٤م يقم اعمـقت

سمّمح٦م صالة اًمّمٌل ُمع رضم٤مل وًمـق واطمـدًا، وأضمـ٤مب اًمِمـٞمخ أسمـق طمـقيرث 

قمـغم ُمـ٤م ذيمـر وأـمـ٤مل ذم ذًمـؽ، يمـام ذم اًمٌٖمٞمـ٦م ٟم٘مـاًل قمــ  سمٕمدم صـح٦م صـالشمف

وىمــد ذيمــر اًمِمــٞمخ  ،اًمدؿمــّت٦م ًمٚمٕمالُمــ٦م قمٌــد اًمــرمحـ سمـــ حمٛمــد اًمٕمٞمــدروس

 ؟ قمٚمٞمـف يّمـغم ُمتـك وإمممخ٦ًم أوضمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل: اخلٓمٞم٥م ذم اعمٖمٜمل 

 :أوضمف ومٞمف

 إمم سمٕمـدهؿ ومٛمــ اًمّمـح٤مسم٦م ىمٌـقر قمـغم اًمّمـالة دمـقز هذا ومٕمغم، أسمدا :أضمدهو

 .إٓ آٟمٌٞم٤مء ًمٞمقما

 . اًمقضمف هذا شمْمٕمٞمػ قمغم إصح٤مب اشمٗمؼ وىمد:  اعمجٛمقع ذم ىم٤مل

ــ٦م إمم :شموكقفــو ــ٤مم صمالصم  اعمِمــٝمقر وهــق اخلراؾمــ٤مٟمٞمقن طمٙمــ٤مه، سمٕمــده٤م ُمــ٤م دون أي

 . طمٜمٞمٗم٦م أسمق ىم٤مل وسمف ،قمٜمدهؿ

                                                 

 .(3/164)حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 .(2/485)اٟمٔمر: هن٤مي٦م اعمحت٤مج  (2)

 (.2/364)ـ اٟمٔمر: سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمدي (3)
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 . أمحد ىم٤مل وسمف ،ؿمٝمر إمم: شمويمثفو

 وإن، قمٚمٞمف يّمؾ مل ..أضمزاؤه اٟمٛمح٘م٧م وم٢من ،اًم٘مؼم ذم رء ُمٜمف سم٘مل ُم٤م :رازمعفو

 . اًمٌ٘م٤مء وم٤مٕصؾ ..آٟمٛمح٤مق ذم ؿمؽ

 ذم وصـححف ،ُمقشمـف يـقم قمٚمٞمـف اًمّمـالة أهـؾ ُمــ يمـ٤من سمٛمـ خيتص: طمومسفو

 ه.همػم دون اعمٛمٞمز هذا قمغم ومٞمدظمؾ ،اًمّمٖمػم اًمنمح

 أهـؾ ُمــ يمـ٤من سمٛمــ اًم٘مؼم قمغم اًمّمالة صح٦م أي اًمّمح٦م ختّمٞمص وإصح 

 . سمف ظمقـم٥م ومرو٤م ي١مدي ٕٟمف : همػمه دون اعمقت وىم٧م ومروٝم٤م

ومــ٢من ُمــ٤مت سمٕمــد  ،ُمـــ ُمــ٤مت ذم ىمتــ٤مل اًمٙمٗمــ٤مر سمًــ٥ٌم اًم٘متــ٤مل ومٝمــق ؿمــٝمٞمد ـ5

 اًم٘مت٤مل ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ: ..اٟم٘مْم٤مء

 ؿمٝمٞمد.ومٖمػم  ..ـ إن ُم٤مت سمجراطم٦م ومٞمف ي٘مٓمع سمٛمقشمف ُمٜمٝم٤م وومٞمف طمٞم٤مة ُمًت٘مرة

ـ  أُّم٤م ًمق ُم٤مت سمجراطم٦م ي٘مٓمع سمٛمقشمف ُمٜمٝم٤م وًمٞم٧ًم ومٞمف طمٞم٤مة ُمًت٘مرة سمـؾ طمريمـ٦م 

    ومٝمق ؿمٝمٞمد. ..ُمذسمقح

 

                                                 

 .(1/475)اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)
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 الصْو

وٟمٗمٕمٜم٤م سمف قمـ سم٤مب اًمّمقم ذم يمت٤مسمف،  مل يتٙمٚمؿ أيْم٤ًم اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

وأطمٌٌٜم٤م ووٕمف ُمـ ذطمل ًمٚمٛمختٍم اًمٚمٓمٞمػ واعمًٛمك )اعمٜمٝمؾ اًمقريػ ذح 

اعمختٍم اًمٚمٓمٞمػ(: ًمتٕمؿ اًمٗم٤مئدة، ومٜمٜم٘مٚمف هٜم٤م ُمع سمٕمض الذف واًمتٖمػم اعمٜم٤مؾم٥م، 

 ومٜم٘مقل:

ڀ ڀ   ژ  ُمريؿ: وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ ؾمٞمدشمٜم٤م ،وهق ًمٖم٦م: ُمٓمٚمؼ اإلُم٤ًمك

 .[٢٦يريى: ] ژٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

  إُم٤ًميمٝم٤م  قمـ اًمٙمالم. :ومٛمٕمٜمك صٞم٤مُمٝم٤م هٜم٤م        

 ،ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس ،ُم٤ًمك قمـ مجٞمع اعمٗمٓمراتوذقم٤ًم: اإل

 سمٜمٞم٦م خمّمقص٦م. 

رُمْمــ٤من هــق اًمِمــٝمر اًمت٤مؾمــع ُمـــ اًمِمــٝمقر اًمٕمرسمٞمــ٦م اًم٘مٛمريــ٦م، وهــق أومْمــؾ و 

ن شمًـٛمٞم٦م ومٛمــ ي٘مـقل أ ،ظمتٚمـػ ومٞمـف أهـؾ اًمٕمٚمـؿاوم٘مد  ..ٞمتفشمًٛم ؾم٥ٌم أُم٤م ،اًمِمٝمقر

قمٜمد ُمـ ، ويرُمض اًمذٟمقب أي حيرىمٝم٤م فٟمٕ :ؾمٛمل رُمْم٤من فأٟم ا٦م ىم٤مًمقٞمؿمٝمر شمقىمٞمٗمإ

  فىم٤مل أن شمًٛمٞم٦م اًمِمٝمقر ووٕم

 وأة الـر دؿمٝمر واومؼ  ؿمإ اأهنؿ قمٜمدُم٤م ؾمٛمق تفؾم٥ٌم شمًٛمٞم ضمٕمٚمقا ..اًمٕمرب

 : ((اًمٌٞم٤من))ذم اًمٕمٛمراين  اإلُم٤مم وىم٤مل ،وهل اًمّمحراء اًمرُمْم٤مءاومؼ طمر و
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 فٟمـٕ :ىمـ٤مل أٟمـس ريض اهلل قمٜمـف وأروـ٤مه ؾمـٛمل سمـذًمؽ ؾمٛمل رُمْم٤من ؟  ٤معم))

سمــ اًمٕمـ٤مص ريض اهلل  وطمٙمـل قمــ قمٌـد اهلل سمــ قمٛمـرو ،يرُمض اًمـذٟمقب وحيرىمٝمـ٤م

 ضومٙم٤من يـرُم ،اًمّمقم زُمٜم٤ًم طم٤مراً  سمتداءاواومؼ  ٟمفٕ :ىم٤مل: إٟمام ؾمٛمل سمذًمؽ فقمٜمٝمام: أٟم

 ٟمـقري:أُمش اًمٌٞمـ٤من ىمـ٤مل وذم هـ٤م (اهـ.( ريٕمٜمل: حيؽمق ُمـ ؿمده ال ،ٞمؾّماًمٗم فومٞم

ْمـ٤مء: الـر اًمِمـديد. ُمواًمر رُمض اًمّمـ٤مئؿ: إذا اطمـؽمق ضمقومـف ُمــ ؿمـدة اًمٕمٓمـش.

 طمـرؾ: إذا وضمـد ٞماًمٗمّمـ فيـرُمض ومٞمـ فؾ قمــ أُمـّمؿ وومٓمًمٜم٤مىم٦م إذا وما اًمٗمّمٞمؾ: وًمد

 اًمٗمٓم٤مم.   ّم٤مل:واًمٗم ف،ظم٤موم٤مطمؽمىم٧م أ ءاًمرُمْم٤م

 . ُمـ اهلجرةوومرض اًمّمقم ذم  ؿمٕم٤ٌمن ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

قاب اعمؽمشمـ٥م ثـوصمقاهب٤م واطمد ُمــ طمٞمـ٨م اًم ،ويٜم٘مص قمـ صمالصملم يقُم٤م ويٙمٛمؾ

 قمغم رُمْم٤من ُمـ همػم ٟمٔمر ٕي٤مُمف.

 إُمــؿُمــ٦م سمخــالف اًمّمــقم وم٘مــد يمــ٤من ذم ورُمْمــ٤من ُمـــ ظمّمــ٤مئص هــذه إ

 ،٤موينمـىمُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، يمام ىمـ٤مل اًمِمـٞمخ اًمن رُمْم٤من ومرض قمغم إأ :وىمٞمؾ ،اًم٤ًمسم٘م٦م

سم٤معمديٜمـ٦م قمنمـ  فن ُمـدة ُم٘م٤مُمـٕ :ؾمـٜمٞملمشمًع وص٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ّٓ واًمتًع يمٚمٝم٤م ٟمقاىمص   ،وسمٛمٙم٦م صمالث قمنم ؾمٜم٦م ،ؾمٜمٞملم ّٓ  :وىمٞمـؾ ،٦مؾمٜم٦م ومٙم٤مُمٚم إ  إ

 وؾمٜم٦م   ٟمقاىمص  امنصم هن٤م أ :واعمٕمتٛمد ،يمقاُمؾ  ٟمقاىمص  ومخس  أرسمٕم٦م :وىمٞمؾ ،ؾمٜمتلم

 

                                                 

 .(3/458)اًمٌٞم٤من  (1)
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 ٤ًم،إمم صٞم٤مم رُمْمـ٤من ٟم٤مىمّمـ اعم١مُمٜملمالٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ أن شمٓمٛمئـ ىمٚمقب  و  ٦م،يم٤مُمٚم

 ٓ ؟ أم ٤مً يقُم ٟم٘مّمقاي٘مٕمقن ذم اًمِمؽ هؾ  ومال

 وهل: أرسمٕم٦م أطمٙم٤مم شمٕمؽميف واًمّمٞم٤مم

ــ٤مٟمعيم ،ضمــ٥موا ـ1 ــف ُم ـــ مل يٙمـــ سم ــ٤مرة  ويم٤مًم٘مْمــ٤مء ،ّمــٞم٤مم رُمْمــ٤من عم واًمٙمٗم

 . وهمػمه٤م

ن اجلٛمٕمـ٦م ٕ :طمد سمّمٞم٤مم٧م أو إٌومراد يقم اجلٛمٕم٦م أو اًمًإُمٙمروه: وهق   ـ2

طمد قمٞمد اًمٜمّمـ٤مرى، أُمـ٤م ًمـق صـ٤مم يـقُملم وإ ،واًم٧ًٌم قمٞمد اًمٞمٝمقد ،اعمًٚمٛملم قمٞمد

ذ إومال يمـراه  ..طمد ُمٕمفسمٕمد إ ٤مً أو يقُم ،ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م ُمٕمٝم٤م ٤مً و يمٚمٝم٤م أو ص٤مم يقُمأُمٜمٝم٤م 

أو خيـ٤مف ومـقات طمـؼ  ،ا يٙمره صقم اًمـدهر عمــ خيـ٤مف اًميـرذويم ٍذ.ئومراد طمٞمٜمإٓ 

 ب.ُمٜمدو

 ،اًمًـقدوإيـ٤مم ي٤مم اًمٌٞمض وإ ،صمٜملم واخلٛمٞمسيمّمٞم٤مم يقم آ ،ُمًٜمقن  ـ3

د قمٚمٞمــف وومْمــٚمٝم٤م صــٞم٤مم داأو ،وشم٤مؾمــققم٤مء وقم٤مؿمــقراء وهمػمهــ٤م يمثــػم ٦مقمرومــ وصــقم

 . ٤مر يقمٓموموإ وهق صقم يقم ،اًمًالم

 ،وأيـ٤مم اًمتنمـيؼ ،وـحكديـ اًمٗمٓمـر وإٞمـصـٞم٤مم يـقُمل اًمٕمهق و ،طمرام  ـ4

ّٓ  ،ر أو يمٗم٤مرةذو ٟمأ ةذا  مل شمٙمـ ًمف قم٤مدإظمػم ُمـ ؿمٕم٤ٌمن ا صٞم٤مم اًمٜمّمػ إذويم  ..وإ

 ن ص٤مم اخل٤مُمس قمنم ُمـ ٠ميم ،ٞمقمسمول وًمق ٤مًمٜمّمػ إسمن وصٚمف  جيقز إ اذويم ،ضم٤مز

                                                 

 .(1/419)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (1)
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 ،طمرم قمٚمٞمف صقم سم٘مٞم٦م اًمِمٝمر ..اً واطمد٤ًم يقُم ًمٙمـ ًمق أومٓمر :هؿمٕم٤ٌمن صمؿ وصٚمف سمام سمٕمد

ن يمـ٤من قمٚمٞمـف صـٞم٤مم ُمــ رُمْمـ٤من ٠ميمـ ،ؿمـٕم٤ٌمن ظمـػم ُمــوىمد جي٥م صٞم٤مم اًمٜمّمػ إ

ٞمج٥م ومٓ شمًٕمٝم٤م  أو ،دون زي٤مدة ٤مءي٤مم اعمتٌ٘مٞم٦م ُمـ ؿمٕم٤ٌمن شمًع أي٤مم اًم٘مْماًم٤ًمسمؼ وإ

ّٓ  ،قمٚمٞمف اًمّمقم  .قمـ يمؾ يقم ُمدّ  ايمذسمٕمد رُمْم٤من و ء٤ماًم٘مْم فوًمزُم ،صمؿأ ..وإ

ذا حتـدث اًمٜمـ٤مس إوهق يقم اًمثالصملم ُمـ ؿمٕم٤ٌمن  ،اًمِمؽصٞم٤مم يقم ا حيرم ذويم

ؿمـٝمد ُمــ ٓ شم٘مٌـؾ  أو ،حٞمـ٨م يتقًمـد ُمــ طمـديثٝمؿ اًمِمـؽ ذم رؤيتـفسمسمرؤي٦م اهلـالل 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: .يت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممؾمٞم٠مصٌل، يمام  أو ُمرأةرؤيتف يم٤مسمؿمٝم٤مدشمف 

ــدِ  ــقِم اًمٕمٞم ــْقُم ي ــحُّ َص  وٓ يِّم

 

ــــدِ  ــــقم شمنمــــيٍؼ وٓ شمردي  وي

ـــذَرا  ـــ٤مَدًة أو َٟم ـــؼ قم  ٓ إِن ُيَقاومِ

 

ا  أو َوَصــؾ اًمّمــقَم سمَّمــْقٍم َُمــر 

 وهل: ،وصقم يقم اًمِمؽ شمٕمؽميف أطمٙم٤مم أرسمٕم٦م  

 . هلاللى اأقق سمف أٟمف رصمأو أظمؼمه ُمق ،ى اهلالل سمٕمٞمٜمفأذا رإ ،واضم٥م ـ1

 . قق سمف وًمٙمـ وىمع ذم اًم٘مٚم٥م صدىم٦مصمأظمؼمه ُمـ ًمٞمس ُمق إذا ،ضم٤مئز  ـ2

 ًمف يمّمقم يقم اخلٛمٞمس . اً ذا واومؼ وردإ ،ُمٜمدوب  ـ3

 صؾ ذم صٞم٤مُمف، يمام شم٘مدم. وهق إ ،طمرام ـ4

ٌُـ٧ُم دظمـقُل رُمْمـ٤مَن سم٠مطمـد  ،وجي٥م صـقم رُمْمـ٤من إذا صمٌـ٧م دظمقًمـف   وإٟمـام َيْث

  -ومه٤م: ،صمٜملماأُمريـ 

 قمٜمد  شمفٌقثأو سم ،قمٜمد اًم٘م٤ميض شمفؾمقاء سمثٌق  يقُم٤مً سم٤مؾمتٙمامِل ؿمٕم٤ٌمَن صمالصملمَ   ـ1
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ص هالل ؿمٕم٤ٌمن ًمٞمٚمـف اًمثالصمـلم خأن يرى ؿم :ذًمؽة وصقر ٟمٗمًف، اًمِمخص

ذم  ويثٌـ٧م ،ف رآهٟمـٕ :فطم٘مـذم  ثٌـ٧مومٞم ،لـ٤ميمؿا ٧م قمٜمدثٌمل ي فُمـ رضم٥م وًمٙمٜم

 .صمالصملم يقُم٤ًم ُمـ رؤيتف ًمفؾمتٙمامل ؿمٕم٤ٌمن ايمذًمؽ  ف٘مطم

 سمؾ يٙمٗمـل ؿمـٝم٤مدةُ  :ًملمؿمٝم٤مدة قمد فتيًمرؤيِمؽمط هٜم٤م ٓ  و ،سمرؤي٦م اهلالل  ـ2

وهق اعمًٚمؿ اعمٙمٚمػ الـر اًمـذي مل يرشمٙمـ٥م يمٌـػمه  ،ؿمٝم٤مدة لواطمد أي قمد قمدلٍ 

 :أيْم٤مً  فويِمؽمط ومٞم ف،صٞمٕم٤مُم شمف٤مٚمٞمٝم٤م وهمٚم٧ٌم ـم٤مقمقم ّس أومل يٍم قمغم صٖمػم أو 

 قمـدل، وٓ يٙمٗمـل ؾمـٛمٞمٕم٤ًم سمّمـػماً  ٟم٤مـم٘مـ٤مً  ٤مً ٔمـي٘م ُمـروءةأن يٙمقن ذيمرًا رؿمـٞمدًا ذا 

 ،ةاًمِمٝم٤مدة ؾمقى الريـ٦م واًمـذيمقر وهق ُمـ اضمتٛمٕم٧م ومٞمف ذوط قمدل ،اًمرواي٦م

سمـؾ  :اًم٤ٌمـمٜمـ٦م وهـل اًمتـل يرضمـع ومٞمٝمـ٤م إمم ىمـقل اعمـزيملم ٦ميِمؽمط هٜم٤م اًمٕمداًمـ وٓ

ُمٗمًـؼ، وإن مل يٕمٚمـؿ ًمـف  ٌٝم٤مطميٕمـرف ًمّمـ٤م اًمٔم٤مهرة وهل اًمتل ٓ ٦مشمٙمٗمل اًمٕمداًم

 طمتٞم٤مـم٤ًم ًمٚمٕم٤ٌمدة.اشم٘مقى 

أو أؿمـٝمد أن اهلـالل ىمـد   ،لالاًمِمٝم٤مدة: يم٠مؿمـٝمد أين رأيـ٧م اهلـ وٓسمد ُمـ ًمٗمظ

 ،سمـ طمجـرامل شمّمح هذه اًمِمٝم٤مدة قمٜمد اًمِمٞمخ  ..ُمـ رُمْم٤من اً همدأُم٤م ًمق ىم٤مل إن  ،هؾ

 وصح٧م قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم.  

 . دشمفطمٙمٛم٧م سمِمٝم٤م :أو ،يقمٜمدصم٧ٌم يمذًمؽ ُمـ ىمقل اًم٘م٤ميض:  وٓ سمد

ن اًمٚمٞمٚمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م ٤مصمـؿ سمـ فًمٙمـ ًمق ذيمر حمٚم :اًمِم٤مهد ذيمر صٗم٦م اهلالل يٙمٚمػ وٓ

  ،قمغم رؤيـ٦م اهلـالل صمٜم٤منا٤م ٗم٘مشماوًمق  ف،ردت ؿمٝم٤مدشم ..ةيٛمٙمـ قم٤مدمم٤م ٓ  ظمرآسمٛمحٛمؾ 

 طم٤ميمؿ  أصمر ًمرضمقع ؿم٤مهد أو وٓ ،قمٛمؾ سم٤مشمٗم٤مىمٝمام قمغم أصؾ اًمرؤي٦م ..ذم حمٚم٦م واظمتٚمٗم٤م
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 ٙمؿ.طم سمال اًمنموع ذم اًمّمقم وًمق دسمٕم ، أوشمف قثٌسمٕمد الٙمؿ سم

 :فائدة 

حمؾ صمٌقت اًمِمـٝمر سمقاطمـد إٟمـام يٙمـقن سم٤مًمٜمًـ٦ٌم ًمٚمّمـقم وشمقاسمٕمـف يمـؽماويح، ٓ 

٘م٤م سمف: سمؾ ٓسمد ومٞمٝم٤م ُمـ قمدًملم، إٓ ذم طمؼ ُمــ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜمحق أضمؾ وـمالق وقمتؼ قمٚم

 رآه: يم٠من قمٚمؼ اًمٓمالق سم٤مًمِمٝمر صمؿ رآه هق ومٞمحّمؾ اًمٓمالق طمٞمٜمئٍذ.

 اوإذ . ٟمرى اهلاللملأومٓمرٟم٤م وإن  يقُم٤مً  قمدًملم صمالصملم ذا صٛمٜم٤م سمرؤي٦م قمدل أوإو 

٤مد اعمٓمـ٤مًمع سمـ٠من ّمـؾ اًم٘مـرب سم٤محتـوحي ،فحماًل ىمري٤ًٌم ُمٜم فًمزم طمٙمٛم ..رؤي اهلالل سمٌٚمد

اًمٙمقايمـ٥م وهمروهبـ٤م ذم اًمٌٚمـديـ وهمروب اًمِمٛمس وـمٚمققمٝم٤م وـمٚمقع اًمٗمجر  يٙمقن 

 . اومٕملاًمر اإلُم٤ممده تٛمٛم٤ًموم٦م اًم٘مٍم، يمام أقمسمٓ  ،اًمٜمقوي اإلُم٤ممد قمٜمد طمذم وىم٧م وا

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ـــــ٥ُم َصـــــْقُم رُمْمـــــ٤مَن سم٠مطَمـــــدْ   جَيِ

 

ـِ  ــــَرْي ــــَددْ  :أُْم ــــٕم٤ٌمَن اًمَٕم ــــتْٙماَمِل ؿم  سم٤مؾم

 أو ُرْؤَيــــ٦ِم اًمَٕمــــْدِل هــــالَل اًمِمــــٝمرِ  

 

ــــػِم اًمــــ ًِ   َ٘مٍْم ـذم طَمــــؼِّ َُمـــــ دوَن َُم

 ..يـ٦م ذم اًمٌٚمـد اًمنمـىملؤطمّمـٚم٧م اًمر كُمت فقمٚمؿ أٟماو)وي:)٤ماًمنمىم اإلُم٤ممىم٤مل  

 ٚمــامءاعمٓمــ٤مًمع قمٜمــد قم حتــ٤مدا وهــذا سمٞمــ٤من ،ذم اًمٌٚمــد اًمٖمــريب دون اًمٕمٙمــس يتــفرؤ ًمــزم

 اهـ.((اًمٗمٚمؽ

 ٦م وقمنميـ يم٤من ُم٤م سمٞمٜمٝمام أىمؾ ُمـ أرسمٕم إن  أن اًمٌٚمديـ   اًمٗم٘مٝم٤مء واًمذي قمٚمٞمف 

                                                 

 .(3/414)اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 وىمد ضمرى ص٤مطم٥م اًمزسمد قمغم ىمقل اإلُم٤مم اًمراومٕمل. (2)

 .(1/421)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (3)
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 ..اعمٓمـ٤مًمع، وإذا يمـ٤من ُمـ٤م سمٞمـٜمٝمام أرسمٕمـ٦م وقمنمـيـ ومرؾمـخ٤ًم وزيـ٤مدة اشمٗم٘مـ٧م ..ومرؾمخ٤مً 

اعمٓم٤مًمع أن )واًمذي قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم احت٤مد )ظمتٚمٗم٧م اعمٓم٤مًمع، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمنمىم٤موي: ا

ومـ٢من  ،ٓ شمٙمقن ُم٤ًموم٦م ُم٤م سملم اعمحٚملم أرسمٕم٦م وقمنمـيـ ومرؾمـخ٤ًم ُمــ أي ضمٝمـ٦م يم٤مٟمـ٧م

يمــ٤من ُمٓمٚمٕمٝمــام خمتٚمٗمــ٤ًم، ومٕمٜمــد قمٚمــامء اًمٗمٚمــؽ مجٞمــع  ..ٜمٝمام يمــذًمؽٞمــيم٤مٟمــ٧م ُمًــ٤موم٦م ُمــ٤م سم

وقمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء و٤مسمط احتـ٤مده ُمـ٤م قمٚمٛمـ٧م، ذيمـره  ،اإلىمٚمٞمؿ اعمٍمي ُمثاًل ُمٓمٚمٕمف ُمتحد

وإرسمٕم٦م واًمٕمنمون ومرؾمخ٤ًم شم٘مّدر  (اهـ. (٦م(الٚمٌل قمغم اعمٜمٝم٩م وىمرره ؿمٞمخٜم٤م قمٓمٞم

 ( يمؿ.6ّٕن اًمٗمرؾمخ يٕم٤مدل ُم٤ًموم٦م ) :( يمؿ144سمٛم٤ًموم٦م )

سم٤مًمٌٚمـد رؤيتـف  _ يمٛمٙم٦م_ سم٤مًمٌٚمد اًمنمىمل )يٚمزم ُمـ رؤيتف): ((اًمٜمٝم٤مي٦م))ىم٤مل ذم 

ًمـق ُمـ٤مت ُمتقارصمـ٤من أطمـدمه٤م سم٤معمنمـق  ُمــ صمـؿ  و ،دون اًمٕمٙمـس_ يمٛمٍم _  اًمٖمريب

ًمتـ٠مظمر زوال  :ورث اًمٖمـريُب اًمنمـىمَل  سمٚمده..٧م زوال وأظمر سم٤معمٖمرب يمؾ ُمٜمٝمام وىم

   ( اهـ.(سمٚمده

 ًمتحٗمـ٦م:ا ذم مل يٙمــ ىمٓمٕمٞمـ٤ًم ىمـ٤مل دم اًمرؤيـ٦م ُمـ٤مقمـوٓ أصمر ًمدًٓم٦م ال٤ًمب قمـغم 

 اًمٚمٞمـؾ إذ :قمٙمـس همـػم ُمـ اًمٖمريب اًمٌٚمد ذم رؤيتف اًمنمىمل اًمٌٚمد ذم اًمرؤي٦م ُمـ يٚمزم)

 همرسمٞمـ٦م اًمِمـ٤مم ومـ٢من يـ٥ميمر طمـدي٨م محـؾ ذًمـؽ وقمـغم ،ىمٌؾ اًمنمىمٞم٦م اًمٌالد ذم يدظمؾ

 اًمٕمٛمـؾ إًمٞمـف سم٤مًمٜمًـ٦ٌم همريب يمؾ ًمزم ذىمل ذم رئل ُمتك أٟمف وىمْمٞمتف ،ًمٚمٛمديٜم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 يمالُمٝمـؿ ويقضمـف ،يمالُمٝمـؿ اًمٔمـ٤مهر ُمٜم٤موم٤مة وومٞمف ،اعمٓم٤مًمع اظمتٚمٗم٧م وإن اًمرؤي٦م سمتٚمؽ

  قمغم ٓ قمٚمٞمٝم٤م واعمدار ،ُم٤مٟمع ُمٜمٝم٤م يٛمٜمع ىمد إذ ،اًمرؤي٦م ٓ اًمقضمقد هق إٟمام اًمالزم سم٠من

                                                 

 .(1/421)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (1)

 .(156/)3هن٤مي٦م اعمحت٤مج  (2)
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 اًمِمــ٤مهد يمــذب قمــغم الًــ٤مب دل ًمــق ومــٞمام هلــ١مٓء وهمــػمهؿ شمــردد ووىمــع ،اًمقضمــقد

 ويمـ٤من ،ىمٓمٕمٞمـ٦م ُم٘مدُم٤مشمف أن قمغم أهٚمف اشمٗمؼ إن ال٤ًمب أن ُمٜمف يتجف واًمذي، سم٤مًمرؤي٦م

 .اهـ( (ومال ..وإٓ ،اًمِمٝم٤مدة ردت ..اًمتقاشمر ددقم سمذًمؽ ُمٜمٝمؿ اعمخؼمون

ٚمـؽ اًمٌٚمـد شمهق قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٛمقم أي قم٤مُم٦م أهؾ  هلاللومجٞمع ُم٤م ُمر ُمـ رؤي٦م ا

دون قمغم أؿمـخ٤مص ج٥م اًمّمقم ومٞم ..أُم٤م قمغم ضمٝم٦م اخلّمقص ،وُمـ واومؼ ُمٓمٚمٕمٝمؿ

 همػمهؿ وهق يم٤مًمت٤مزم: 

 يمـ٤منوإن  ،ٌـ٧م قمٜمـد الـ٤ميمؿثوإن مل ي هآُمــ رجي٥م صقم رُمْم٤من ذم طمؼ  .1

 . ٤مً وم٤مؾمٗم اًمرأي 

قق صمسمـ٤معمق فٕمـؼم قمٜمـوهـق اعم ،قمدل روايـ٦م أو ةددل ؿمٝم٤مقمسم٤مًمرؤي٦م  خيؼمهأن  .2

 أم ٓ.  فاًمّمقم ؾمقاء وىمع ذم اًم٘مٚم٥م صدىم فومٞمٚمزُم ..فسم

ّٓ اًمّمـقم  فومال جي٥م قمٚمٞم ..ُمثالً  ؼيمٗم٤مؾم فقق سمصمسم٤مًمرؤي٦م همػم ُمق هأن خيؼم .3  إ

 . فوىمع ذم اًم٘مٚم٥م صدىم نإ

ؼ طمـذم  شمٜمجـٞمؿ اًمّمـقمُ  جي٥م قمغم ُمـ قمرف دظمقل رُمْمـ٤من سمحًـ٤مب أو .4

وهـق ُمــ يٕمتٛمـد اًمـٜمجؿ وطم٤مؾمـ٥م  ُمـٜمّجؿقل ىمـ )ٓ): ((ٗم٦محاًمت))ىم٤مل ذم  ،أٟمٗمًٝمام

شم٘مٚمٞمدمه٤م ٟمٕمؿ هلام اًمٕمٛمؾ  ٕطمدجيقز  وٓ ،هوهق ُمـ يٕمتٛمد ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر وشم٘مدير ؾمػم

رُمْمــ٤من ُمــع  إيمــامل جيــ٥م قمٚمــٞمٝمام  :أي -جيزئٝمــ٤م قمـــ رُمْمــ٤من ٓ سمٕمٚمٛمٝمــام  وًمٙمـــ 

 وجي٥م يمذًمؽ   .اهـ ((ن أـم٤مل مجع ذم ردهوإجٛمقع اعم ذم ححف، يمام ص-اعمًٚمٛملم 

                                                 

 .(3/421)حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 .(3/411)حتٗم٦م اعمحت٤مج  (2)
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  قمـ رُمْم٤من. امجيزئٝمأٟمف قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم و ،امقمغم ُمـ صدىمٝم

 فقمٚمٞمـ ؿمـتٌفا ُمــ ذم سم٤مٓضمتٝمـ٤مدـ دظمقل رُمْم٤من فمجي٥م اًمّمقم قمغم ُمـ  .5

ُمـ٤مرة اًمٔمـ٤مهرة اًمداًمـ٦م سمرؤيـ٦م إ أو ،ؤيـ٦م ٟمـ٤مرر أو ،يمًامع ُمدومع ُمٕمت٤مد ،سسمحٌذًمؽ 

ــل  ــ٤مدةاًمت ــػ قم ــ٤مرة ٓ شمتخٚم ــ٦م سم٤معمٜم ــؾ  اعمٕمٚم٘م ــ٦م اًم٘مٜم٤مدي ــ٤مل ذم  ،يمرؤي ــاًم))ىم  :((٦متحٗم

ُمـــ  ىأىمــق -أي رؤيــ٦م اًم٘مٜم٤مديــؾ  -هنــ٤م ٕ :٦محٞمح)وخم٤مًمٗمــ٦م مجــع ذم هــذا همــػم صــ)

)اًمٜمٌـل صـغم اهلل  شمٙمٗمل رؤي٦م وٓ .اهـ(( فسمسمقضمقب اًمٕمٛمؾ  فومٞم حاعمٍم آضمتٝم٤مد

ــــ٤مم  ــــ٦م وؾمــــٚمؿ( ذم اعمٜم ــــ٤مرهقمٚمٞم ــــدظمقل رُمْمــــ٤من وإظمٌ  ((٦مٗمــــاًمتح))يمــــام ذم ، سم

 .((اًم٘مالئد))و

ن مل ٟمـر اهلـالل سمٕمـده٤م، ومل إو ،أومٓمرٟمـ٤م ..خـؼم اًمٕمـدل٤ًم سموإذا صٛمٜم٤م صمالصملم يقُم

  لم.ًمًمق صٛمٜم٤م سمٕمد فيٙمـ همؿ، وُمثٚم

طمـدى و إاهلـالل ًمٞمٚمـ٦م  ومل يـرَ  ،صمـلم يقُمـ٤مً قمت٘مد صدىمف صمالاوًمق ص٤مم سم٘مقل ُمـ  

 وًمٙمـ ظمٗمٞم٦م. :ويٗمٓمر قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم ،سمـ طمجرامل يٗمٓمر قمٜمد اًمِمٞمخ  ..صمالصملم

  :مسألتان  

ُمٗمٓمـر ًمٕمـدم رؤيـ٦م وهـق ظمر يـقم ُمــ ؿمـٕم٤ٌمن آ هًمق ؾم٤مومر ؿمخص ُمـ سمٚمد ـ1

  ص٤مئامً   ؾم٤مومر يم٠من  ،اًمٕمٙمس وأ ،ص٤مئٛملم أهٚمٝم٤م   ووضمد ،ظمرآاهلالل إمم سمٚمد 

                                                 

 .(3/411)حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 .(1/246)، وىمالئد اخلرائد (3/411)اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج  (2)

 .(541)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (3)

 .(542)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (4)
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 ؤي٦م اهلالل ووضمدهؿ ُمٗمٓمريـ ومام الٙمؿ ؟ رًم

ن إو ،وضم٥م قمٚمٞمف ُمـقاوم٘متٝمؿ ..الٙمؿ أٟمف ًمق وضمدهؿ ص٤مئٛملماجلقاب: 

، يمـام ٟم٘مٚمـف ومٓمـ٤مر قمٜمـد اًمِمـٞمخ اًمـرُمكمواوم٘مٝمؿ أيْمـ٤م ذم اإل ..وضمدهؿ ُمٗمٓمريـ

ن صـقُمف أقمتٛمـد قمـغم ي٘مـلم ٕ :سمــ طمجـراوٓ يٗمٓمر قمٜمد اًمِمـٞمخ  ،اًمٌجػمُمل

وقمـغم ىمـقل اًمِمـٞمخ  ،ظمـرآومٚمؿ جيز ًمف خم٤مًمٗمتف سمٛمجرد وصقًمف إمم سمٚمـد   ،ؤي٦مراًم

 وأصٌح ُمٗمٓمرًا سمال قمذر.  ،اًمرُمكم يٚمٖمز: سم٠من ًمٜم٤م ؿمخص رأى اهلالل ًمٞمالً 

ؤيـ٦م اهلـالل ظمر يقم ُمـ رُمْم٤من ص٤مئام ًمٕمدم رآؾم٤مومر ؿمخص ُمـ سمٚمده  ًمق ـ2

ُمٗمٓمـريـ، أو ؾمـ٤مومر وهـق ُمٗمٓمـر ًمرؤيـ٦م اهلـالل إمم سمٚمـد قضمدهؿ ومظمر آسمٚمد إمم 

 ومام الٙمؿ ؟ آظمر ومقضمدهؿ ص٤مئٛملم 

ومٞمٗمٓمر ُمٕمٝمـؿ  ،صحإذم يمٚمت٤م ال٤مًمتلم  جي٥م قمٚمٞمف ُمقاوم٘متٝمؿ قمغم  فأٟم اجلقاب:

ص توٓ خيـ ،ٟمف ص٤مر ُمـٜمٝمؿٕ :ويٛمًؽ ُمٕمٝمؿ أن يم٤مٟمقا ص٤مئٛملم ،ن يم٤مٟمقا ُمٗمٓمريـإ

 ..ظمر مل شمٖمرب ومٞمف اًمِمـٛمسآسمؾ ًمق صغم اعمٖمرب سمٛمحؾ وم٤ًمومر عمحؾ  :ذًمؽ سم٤مًمّمقم

 ٤م.وضم٥م قمٚمٞمف أقم٤مدهت

يمثـر ُمــ أٓ يًتؽم اًم٘مٛمر )): ((اعمٜمٝم٩م)) ذح قمغم طم٤مؿمٞمتفىم٤مل اًمٌجػمُمل ذم  

 إنوًمٞمٚمـ٦م  - ٤مً أي صمالصملم يقُم - يم٤من يم٤مُمالً  إنويًتؽم ًمٞمٚمتلم  ،ظمر اًمِمٝمر أسمداً آًمٞمٚمتلم  

ذم ًمٞمٚمتلم أن ٓ ئمٝمر اًم٘مٛمر  ؾمتت٤مرسم٤مٓواعمراد  ٤ًم ـيقُم شمًٕم٦م وقمنميلم ٤ًم ـ أييم٤من ٟم٤مىمّم

  اهـ. ((ومٞمٝمام وئمٝمر سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر

 .ٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م أول اًمِمٝمر سمال ري٥مٚموم٤مًم ..ؾمتؽم اًم٘مٛمر ًمٞمٚمتلموم٢مذا ا

                                                 

 .(2/112)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اعمٜمٝم٩م  (1)



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

593 

............................................................................................. 
 اًمنمح  

  فائدة : 

 يٜم٘مًؿ اًمّمقم إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: 

اًمٕمقام، وهق اًمّمـقم قمــ اعمٗمٓمـرات اعمٌٓمٚمـ٦م صقم صقم اًمٕمٛمقم ويًٛمك  ـ1

 . ًمٚمّمقم

 .صقم اخلّمقص ويًٛمك صقم اخلقاص، وهق اًمّمقم قمـ اعمٕم٤مي ـ2

ص، ويًــٛمك صــقم ظمــقاص اخلــقاص، وهــق ّمــقصــقم ظمّمــقص اخل ـ3

 اًمّمقم قمّؿ ؾمقى اهلل.

 دًملم اطمتٞم٤مـم٤ًم ًمٚمٕم٤ٌمدة.ويث٧ٌم ظمروج رُمْم٤من ودظمقل ؿمقال سمٕم

 ..واؾمـت٘مٚم٧م يمـؾ دوًمـ٦م سمحـ٤ميمؿ ،ضمـ٤مري اًمٞمـقمهق ٕم٧م الدود، يمام ِو وإذا وُ 

وإن مل يقاومـؼ  ،ومٞمٚمزم يمؾ ُمـ يمـ٤من حتـ٧م طمٙمـؿ هـذا الـ٤ميمؿ اًمّمـقم إذا صمٌـ٧م قمٜمـده

 ُمٓمٚمٕمٝمؿ ُمٓمٚمع اًمٌٚمد اًمتل رؤي ومٞمٝم٤م اهلالل.

ؿ سمـذًمؽ يمـذب ِٚمـقمُ  ..وإذا اٟمخًػ اًم٘مٛمـر ًمٞمٚمـ٦م اًمًـ٤مدس قمنمـ ُمــ رُمْمـ٤من

ٕن اًم٘مٛمـر يٛمٙمــ أن يٜمخًـػ ًمٞمٚمـ٦م اًمراسمـع قمنمـ أو  :ىمد أظمٓم٠م ائلوأن اًمر ،ؤي٦ماًمر

 وٓ يٛمٙمـ أن يٜمخًػ ًمٞمٚم٦م اًم٤ًمدس قمنم.    ،ًمٞمٚم٦م اخل٤مُمس قمنم ُمـ اًمِمٝمر

 :فائدة  

أومتك اًمِمٞمخ اًمرُمكم سمـ٠من الٙمٛمـ٦م ذم يمـقن ىمـرص ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد سم٤مقمِمـ: ))

ن اًمِمٛمس شمًـجد هلل سم٠م .وىمرص اًم٘مٛمر يزيد ويٜم٘مص. ،يزيد وٓ يٜم٘مص اًمِمٛمس ٓ

ّٓ سم٤مًمًجقد   ًمف  ي١مذن  مل  واًم٘مٛمر ،حت٧م اًمٕمرش يمؾ ًمٞمٚم٦م  شمٕم٤ممم  صمؿ  ،ًمٞمٚم٦م أرسمٕم٦م قمنم إ
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 .(( اهـظمر اًمِمٝمرآسمٕمد ذًمؽ يٜم٘مص ويدق إمم 

 ِ٘ الصِْوصش شسُّط

 أريمــ٤منشمٕمــد ُمـــ وسمٕمْمــٝم٤م  ،ةًمرُمْمــ٤من وهمــػمه يمثــػم وذوُط صــح٦ِم اًمّمــقمِ  

ن ٢مومـ ،وحمٚمٝمـ٤م اًم٘مٚمـ٥م وهل اًمريمـ إول ُمــ أريمـ٤من اًمّمـقم، ،اًمٜمٞم٦مُ : وهلاًمّمقم، 

وًمـذًمؽ  ،وًمـق ًمّمـٌل ،ىمٌـؾ اًمٗمجـراؿمـؽُمط اًمت ٌٞمٞمـ٧ُم  ..وًمق ٟمذراً  ٤مً يم٤من اًمّمقم ومرو

اًمّمٌل ًمرُمْم٤من جي٥م ومٞمف اًمتٌٞمٞم٧م وهق صقم  ،ًمٜم٤م صقم ٟمٗمؾ جي٥م ومٞمف اًمتٌٞمٞم٧م :ي٘م٤مل

ّٓ ٟمٗمالً   .وٓ يٙمقن إ

٘م٤مع اًمٜمٞم٦م ومٞمام سملم همروب اًمِمٛمس وـمٚمقع اًمٗمجر وًمق ىمٌـؾ إي وُمٕمٜمك اًمتٌٞمٞم٧م: 

ـْ ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )) :اًمٗمٓمر ْ  َم ًْ  َل َقومَ  ُيَبقِّ  ((يَمفُ  ِصَقومَ  هَماَل  ايْمَػْجرِ  وَمْبَؾ  ايمصِّ

 ،واًمدارىمٓمٜمل ظمزيٛم٦م واسمـ ٦مُم٤مضم واسمـ ٤ًمئلواًمٜم واًمؽمُمذي داود وأسمق أمحد أظمرضمف

ّٓ صؾ ذم اًمٜمٗمل محٚمف قمغم ال٘مٞم٘م٦م وإ وهـق مل يقضمـد  ،ًمدًمٞمؾ يٍمـومف قمــ ال٘مٞم٘مـ٦م إ

 هٜم٤م. 

يمـؾ ن ٕ :ذ يمؾ يقم قم٤ٌمدة ُمًت٘مٚم٦مإ ،وشمِمؽمط اًمٜمٞم٦م ًمٙمؾ يقم ُمـ أي٤مم رُمْم٤من 

 ،مأن اًمّمـالشملم  يـتخٚمٚمٝمام اًمًـاليمـام ، وهق اإلومٓم٤مر ٚمّمقمًمٝمام ُمٌٓمؾ ٚميقُملم يتخٚم

 ػماًمٜمٞمـ٦م ًمٖمـ ٝمـ٤ممل شمٙمٗم ..صٞم٤مم اًمِمـٝمر يمٚمـف تومٚمق ٟمق ،يمٚمف ومال شمٙمٗمل  ٟمٞم٦م صٞم٤مم اًمِمٝمر

اًمٜمٞمـ٦م ذم  ٧مٜمقي صٞم٤مم اًمِمٝمر يمٚمف ُمـ أضمؾ ًمق ٟمًـٞمشمأن  ٤مهل دبًمٙمـ يٜم :ولاًمٞمقم إ

 ٤مٟمـام حيّمـؾ هلـإو ،ُم٤مًمـؽ اإلُمـ٤مماًمّمقم ذم ذًمؽ اًمٞمقم قمٜمد  ٤مّمؾ هلحيي٤مم يقم ُمـ إ

 ذا إ  ٤مهل يًـ ويمذًمؽ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل،  ه٥مذُم اًم٘مْم٤مء قمغم  ٤موقمٚمٞمٝم ،قاب اًمٞمقمصم

                                                 

 .(2/112)، واًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م (335) اٟمٔمر: ُمقاه٥م اًمدي٤من (1)
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 ٤مًمٞمحّمـؾ هلـ :ٜمقهيـ٤م ذم اًمّمـ٤ٌمح ىمٌـؾ اًمـزوالشماًمٜمٞم٦م ًمٞمقم ُمـ أي٤مم رُمْم٤من أن  ٧مٟمًٞم

ُمـ٤مُملم ذًمـؽ قمٜمـد اإل ٤مٟمام حيّمؾ هلإو ،ٞمٗم٦مُم٤مم أيب طمٜمقاب صقم ذًمؽ اًمٞمقم قمٜمد اإلصم

 وهق طمرام.  ،اقمت٘م٤مده٤مسمٕم٤ٌمدة وم٤مؾمدة ذم  ٤مً ُمتٚمًٌ ٧ميم٤مٟم ..٘مٚمدشمن مل وم٢م ت،ن ىمٚمدإ

ُمـ٤م مل خيٓمـر  سمف اًمت٘مقي قمـغم اًمّمـقم تن ىمّمدوإحر قمـ اًمٜمٞم٦م تًوٓ جيزئ اًم 

وهل اإلُم٤ًمك واًمتٕمٞملم، يمام ؾمٞم٠ميت إن  ،اًمتٕمرض هل٤ماًمّمقم سمّمٗم٤مشمف اًمتل جي٥م  ٤مسم٤ٌمهل

مل  ُمـ شمٜمـ٤مول ُمٗمٓمـر ىمٌـؾ اًمٗمجـر ُمـ٤م ُمتٜم٤معآجيزئ قمـ اًمٜمٞم٦م  ا ٓذويم اهلل شمٕم٤ممم،ؿم٤مء 

 هل٤م. ضاًمّمقم سمّمٗم٤مشمف اًمتل جي٥م اًمتٕمر ٤مخيٓمر سم٤ٌمهل

 ،وٓ جيـ٥م اًمتٕمـرض ًمٖمـدٍ  ،يمّمقِم رُمْمـ٤مَن أو ٟمـذرٍ  ،اًمتٕمٞملمُ ويِمؽمط ذم اًمٜمٞم٦م 

ٕمـلم شماًمّمـقم يمّمـقم يمٗمـ٤مرة ومل  ٧موًمـق قمٞمٜمـ ،ٞمٙمٗمل صقم رُمْم٤من أو ُمـ رُمْم٤منوم

ن ذًمـؽ قمٌـ٤مدة ُمْمـ٤موم٦م إمم ٕ: مل جيـز ٠مت..ظمٓموأ ٤مٝمتن قمٞمٜم٢موم ،٤مصح٧م ٟمٞمتٝم ..٤مؾمٌٌٝم

 ٦م. قضم٥م اًمتٕمٞملم يم٤معمٙمتقسموموىم٧م 

  ٤مهأضمزأ ..و يمٗم٤مرة ؟أر ذأهق ىمْم٤مء أو ٟم ٧مصقم واضم٥م وؿمٙم ٤موًمق يم٤من قمٚمٞمٝم 

ــ٦م اًمّمــقم اًمقاضمــ٥م، و ــإٟمٞم ــ ،ًمٚميــورة ةُمــؽمدد ٧من يم٤مٟم ، يمــام ذم ؾاًمٙمــ ٤مومل يٚمزُمٝم

  .((اًمتحٗم٦م))

ذم اًمث٤مًمـ٨م  ٧موؿمـٙم اصمٜمـلم، تدّ ٠مومـ ،ر ويمٗمـ٤مرةذصقم ىمْم٤مء وٟم ٤مٝموًمق يم٤من قمٚمٞم

اًمِمـٞمخ اًمـرُمكم أٟمـف  فضموأؾمـتقسمــ طمجـر، ااًمٙمؾ قمٜمـد اًمِمـٞمخ  ٤مًمزُمٝم ٤م..اًم٤ٌمىمل قمٚمٞمٝم

  .صقم يقم واطمد سمٜمٞم٦م اًمّمقم اًمقاضم٥م ٤ميٙمٗمٞمٝم

                                                 

 .(3/428)اٟمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 .(546)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (2)
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 ٜمٝم٤م أم ٓ ؟  ٞمشمٕمٞم ٤موهؾ يِمؽمط ذم صٞم٤مم إي٤مم اعمت٠ميمد صقُمٝم

واًمِمـٞمخ  (اًمتحٗمـ٦م)سمـ طمجر ذم همـػم اقمتٛمد اًمِمٞمخ اىم٤مل ذم سمنمى اًمٙمريؿ: )) 

: أن اًمّمـقم ذم إيـ٤مم اعمت٠ميمـد صـقُمٝم٤م ُمٜمٍمـف ؿاًمرُمكم  واًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م وهمـػمه

  .سمف همػمه٤م ىن ٟمقإًمٞمٝم٤م وإ

 .اهـ (٤مه(ن ٟمٗمإىم٤مل اًمنمىم٤موي: سمؾ و

قاب قمرومـ٦م وُمـ٤م سمٕمـده سمقىمـقع صـقم ومـرض صمـسمحّمقل   ُمت٠مظمرونوأومتك مجع 

 . ومٞمٝم٤م، يمام ذم )اًمٗمتح (

ُمـــ وضمــقب  تثٜمك)ويًــ)قمـــ اًمِمــٞمخ اًمــرُمكم:  وي ٟم٘مــالً ٤ماًمنمــىم اًمِمــٞمخ ىمــ٤مل

ر أو يمٗم٤مرة ُمـ ضمٝم٤مت ذأو صقم ٟم ،يقُملم ُمـ رُمْم٤من ٤مءاًمتٕمٞملم ُم٤م ًمق يم٤من قمٚمٞمف ىمْم

مل  نضمـ٤مز وإ ..ر أو يمٗمـ٤مرةذأو صـقم ٟمـ ،رُمْمـ٤من ٤مءقمـ ىمْم ومٜمقى صقم همدٍ  ،خمتٚمٗم٦م

             .ضمٜمس واطمد ٕهنام اهـ:((يٕملم قمـ ىمْم٤مء أهيام 

صـقم  ت، أو ٟمـقآصمٜمـلمومٙمـ٤من  ،ٕمت٘مـده إطمـدشم لوهـصقم اًمٖمـد  توًمق ٟمق 

، ٤مصـح صـقُمٝم اصمٜمـلم.. ٧م ؾمـٜم٦مٕمت٘مده٤م ؾمٜم٦م صمالث ومٙم٤مٟمشم لوه ،رُمْم٤من هذه اًمًٜم٦م

 وٓ قمؼمة سم٤مًمٔمـ اًمٌلم ظمٓم٠مه.

ظمـرى أيقُمـ٤ًم ُمــ ؾمـٜم٦م  تومٜمق ،ُمـ رُمْم٤من ُمـ ؾمٜم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يقمٌ  ٤مًمق يم٤من قمٚمٞمٝمو

  ٠مُم٤م ٓ جي٥م اًمتٕمرض ًمف يي اخلٓمو ،ٕن اًمتٕمرض ًمٚمًٜم٦م مل جي٥م ه٤م:مل جيز ..همٚمٓم٤مً 

                                                 

 .(546)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (1)

 .(1/423)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (2)

 .(1/423)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (3)
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مل  ..ىمْمـ٤مء صم٤مٟمٞمـف تومٜمق ،ىمْم٤مء أول رُمْم٤من ٤موًمق يم٤من قمٚمٞمٝم ،ءآىمتداٟمٞم٦م  ومٞمف، يمام ذم

إن  ٤مصـح صـقُمٝم آصمٜمـلم..وهـق ًمـٞمس  آصمٜمـلميـقم  دصـقم اًمٖمـ ت، وًمق ٟمقه٤مجيز

ذم  شم٘مدم، وذيمرهيمام ٤م، ًمتالقمٌٝم ة:، يمام ىم٤مل اإلُم٤مم إذرقمل دون اًمٕم٤مُمد٦مهم٤مًمٓم ٧ميم٤مٟم

  .((طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ اًمنمىم٤موي))و ((،سمنمى اًمٙمريؿ))

 مسائل متعلقة بالنية: 

سمـ٤من أٟمــف  إناًمثالصمــلم ُمــ ؿمـٕم٤ٌمن صـٞم٤مم همــد قمــ رُمْمـ٤من  ٦مًمٞمٚمـ تًمـق ٟمـق ـ1

ّٓ   ،رُمْم٤من ن إ وهـذا ،ٕن إصؾ سم٘م٤مء ؿمٕم٤ٌمن :صح اًمٜمٗمؾ وم٘مط ..ٟمٗمالً  ..وإ

ًمٕمـدم  :قمـ رُمْمـ٤من ٓ ٟمٗماًل وٓ مل ي٘مع ..وم٢من سم٤من أٟمف رُمْم٤من ،سم٤من أٟمف ؿمٕم٤ٌمن

 .٦ماجلزم سم٤مًمٜمٞم

ن فمـ أٟمـف ُمــ رُمْمـ٤من سم٘مـقل ُمــ ، إ)ٟمٕمؿ) :((سمنمى اًمٙمريؿ))ىم٤مل ذم 

٤مًمؽمدد سمـيت سمام يِمـٕمر ٠موُمع ذًمؽ ٓ سمد أن ٓ ي ،صح أةاُمروًمق قمٌدًا أو  ،يثؼ سمف

 .اهـ(( (ومتتٓمقع ُمـ رُمْم٤من وم٢من مل يٙمـ ُمٜمفـ)يم

 ..يمــ٤من ُمـــ رُمْمــ٤من إناًمثالصمــلم ُمـــ رُمْمــ٤من صــقم همــد  ٦مًمٞمٚمــ تًمــق ٟمــق ـ2

 . ٘م٤مء رُمْم٤منسمٕن إصؾ  ٤م:صح٧م ٟمٞمتٝم

أو  ؟ىمٌؾ اًمٗمجر أم سمٕمـده ٦مسمٕمد اًمٗمجر أوىمٕم٧م اًمٜمٞم ٧موؿمٙم ٦مٞماًمٜم ٧مًمق شمٞم٘مٜم  ـ3

ذ إ ٤م:مل يّمـح صـقُمٝم ..؟أم ٓ ٤مهـؾ ـمٚمـع اًمٗمجـر قمٜمـد ٟمٞمتٝمـ ٦مقمٜمد اًمٜمٞمـ ٧مؿمٙم

 .إصؾ قمدم شم٘مدُمٝم٤م

                                                 

 .(1/423)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (1)

 .(547)سمنمى اًمٙمريؿ  (2)
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 ٧مؿمـٙم صمـؿ ٦مسم٤مًمٜمٞمـ ٧مضمزُم ٤مأهن :أي ،ع قمدم اًمِمؽُم تسمخالف ُم٤م ًمق ٟمق

ذ إصؾ سم٘م٤مء اًمٚمٞمـؾ ُمـع إ ٤م:ومٞمّمح صقُمٝم ..أم ٓ؟ ٤مهؾ ـمٚمع اًمٗمجر قمٜمد ٟمٞمتٝم

 . ٦مسم٤مًمٜمٞم ٤مضمزُمٝم

مل ييـ قمٜمـد  ..وًمـق سمٕمـد أيـ٤مم ٤مهتومـذيمر ،٧مٞمـأو اًمتٌٞم ٦مذم اًمٜمٞمـ ٧مًمق ؿمٙم - ـ4

ىمٌـؾ همـروب ؿمـٛمس ذًمـؽ  ٤مهتن ذيمرإسمـ طمجر اوقمٜمد اًمِمٞمخ  ،اًمِمٞمخ اًمرُمكم

 مل يّمح. ..أو سمٕمده ٤م،صقُمٝم صح ..اًمٞمقم

سمخـالف اًمّمـالة  ،مل ييـ ..أوٓ ؟ تسمٕمد اًمٖمروب هـؾ ٟمـق ٧موًمق ؿمٙم  ـ5

 وم٢من ،ذم ٟمٞمتٝم٤م ؼٞمٞمْمًمٚمت :ةّمح اًمّمالشممل  ..سمٕمد اًمًالم ٦مذم اًمٜمٞم ٧مًمق ؿمٙموم٢مهن٤م 

 ..ىمٓمـع اًمّمـالة تومٚمـق ٟمـق ،شمي ذم اًمّمـقم اخلروج شمي ذم اًمّمالة وٓ ٦مٟمٞم

 ٘مٓمٕمف سم٤مًمٗمٕمؾ.شمٓمع طمتك سمخالف اًمّمقم وم٢مٟمف ٓ يٜم٘م، طم٤مًٓ  اٟم٘مٓمٕم٧م

اٟم٘مٓمٕمـ٧م سمخـالف اًمٜمٝمـ٤مر وم٢مهنـ٤م ٓ شمٜم٘مٓمـع  ..ُمـ اًمٚمٞمؾ ٦مىمٓمع اًمٜمٞم تًمق ٟمق  ـ6

ّٓ إن  ٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ.تىمٓمٕم إ

 .٤ممل يّمح صقُمٝم ..ُمع ـمٚمقع اًمٗمجر تًمق ٟمق ـ7

ُمــ اًمٌـ٤مًمغ اًمٕم٤مىمـؾ ٓ يٙمـقن  ٕٟمـف :اًمٗمـرض ذيمـر اًمٗمـرض ٦مٓ جي٥م ذم ٟمٞم ـ8

ّٓ اًمّمقم   سمخالف اًمّمالة. ،ومرو٤مً  إ

 ،تٜمــ٤مول ُمٗمٓمــراً شمف اًمٜمٞمــ٦م ىمٌــؾ اًمــزوال سمنمــط أن ٓ صــقم اًمٜمٗمــؾ دمــقز ومٞمــ  ـ9

 ودمزئ اًمٜمٞم٦م ىمٌؾ اًمزوال ذم اًمٗمرض قمٜمد اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م، يمام شم٘مدم.

قمــ أداء  ٜمـقي صـقم همـدٍ شم)أن ) :ًمٚمّمٞم٤مم، يمـام ذم اعمـٜمٝم٩م ٤متيمٛمؾ اًمٜمٞمأ ـ11

 .(ومرض رُمْم٤من هذه اًمًٜم٦م هلل شمٕم٤ممم(
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 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ــــْقمِ  ــــ٦م ًمٚمّم  ــــٍؾ ٟمٞم ُط َٟمْٗم  وَذْ

 

 ىمٌـــــَؾ زواهِلـَــــ٤م ًمٙمـــــؾِّ يـــــقمِ 

ــ٤م ٟمِٞم َتــْف   ـْمٜمَ ـْ وَمْرَوــ٤م َذَ  وإِن َيُٙمــ

  

 

ـــفْ  ٌَٞم َت ـــ٧ْم ُِمــــ ًمٞمٚمـــِف ُُم  ىمـــد قُمٞمِّٜمَ

وهـق اًمـريمـ اًمثـ٤مين  ،: اإلُم٤ًمُك قمـ اجلـامِع قمٛمـداً أيْم٤مً  وذُط صح٦ِم اًمّمقم 

ومٚمق ضم٤مُمع اًمرضمـؾ زوضمتـف سمٓمـؾ صـقُمف وصـقُمٝم٤م إن يمـ٤من ُمـع  ،ُمـ أريم٤من اًمّمقم

ؾمـقاء  ذم اًمٗمرجواعمراد سم٤مجلامع إدظم٤مل الِمٗم٦م أو ىمدره٤م ُمـ وم٤مىمده٤م  اًمٕمٛمد واًمٕمٚمؿ،

، وهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرضمؾ أُم٤م اعمرأة ومتٗمٓمر وًمـق سمـدظمقل ضمـزء ُمــ الِمـٗم٦م: م ٓأأٟمزل 

وإن  ،ًمٚمّمـقم يم٤مٟمـ٧م ٟم٤مؾمـٞم٦م وأ قمٛمدًا( ُم٤م ًمق يم٤من ٟم٤مؾمٞم٤مً ) ٜم٤موظمرج سم٘مقًم ًمٙمقهن٤م قملم،

اًمقطء ُمٌٓمؾ  سم٠منوهق ضم٤مهؾ  ئويمذا ًمق وـم ،صحٞمح امومّمقُمٝم ،اجلامع امشمٙمرر ُمٜمٝم

 .ًمٚمّمقم ويم٤من ُمٕمذورًا سمجٝمٚمف

ومـال  ..، ومخرج سمف اعمٙمـرهيـخمت٤مر ٤من يٙمقٟمأسم٤مجلامع  اًمّمقمويِمؽمط ًمٌٓمالن  

ؽمط ذم اعمجــ٤مُمع أن يٙمــقن ويمــذا يِمــ ، ؾمــقاء يمــ٤من اًمرضمــؾ أو اعمــرأة،يٌٓمــؾ صــقُمف

ّٓ إذا شمـٞم٘مـ يمقٟمــف واـمئـ٤ًم  ،واوـح٤مً  يمـ٠من أوًمــ٩م  وُمقـمــ١ماً ومـال يٗمٓمــر سمـ٤مجلامع ظمٜمثــك إ

 وأوًم٩م ومٞمف.

شمرشمـ٥م قمٚمٞمـف ؾمـت٦م  ..وُمـ ضم٤مُمع ذم هن٤مر رُمْم٤من قم٤مُمدًا قم٤معم٤ًم سمـ٤مًمتحريؿ خمتـ٤مراً 

 وهل: ،أؿمٞم٤مء

 سمٓمالن صقُمف. ـ1

                                                 

 .(2/226)، وإقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم (3/437)اعمحت٤مج اٟمٔمر: حتٗم٦م  (1)
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 .سمفلقق اإلصمؿ  ـ2

 وضمقب اإلُم٤ًمك سم٘مٞم٦م اًمٜمٝم٤مر. ـ3

وهق اًمت٠مدي٥م ُمـ ال٤ميمؿ قمغم ذٟم٥م ٓ طمد ومٞمف وٓ يمٗم٤مرة ، وضمقب اًمتٕمزير ـ4

وٓ يٌٚمـغ الـ٤ميمؿ سمـ٤مًمتٕمزير طمـدًا، وهـذه ال٤مًمـ٦م ـ وهـل اًمتٕمزيـر عمــ ضمـ٤مُمع ذم هنـ٤مر 

 ؿ )أن ُم٤م ومٞمف طمد أو يمٗم٤مرة ٓ شمٕمزير ومٞمف(.ُمـ ىمقهل ةرُمْم٤من ـ ُمًتثٜم٤م

 وضمقب اًم٘مْم٤مء. ـ5

 رة اًمٕمٔمٛمك.٤موضمقب اًمٙمٗم ـ6

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ــــُد َصــــْقَم َيــــقمِ  ًِ ــــُر اعُمٗم  ُيَٙمٗمِّ

 

 ُمـــ رُمْمــ٤مَن إن َيَٓمــ٠ْم َُمــْع إصْمــؿِ 

 ّلْدْب الهفازٗ العظنٙ مثاىٔ٘ شسّط ٍّٕ:   

 ٝمام ٓومـ٢من صـقُم ،ومخرج سمف اعمٙمـره واًمٜمـ٤مد ،أن يٗمًد صقُمف هبذا اجلامع ـ1

 يٗمًد هبذا اجلامع.

أن يٙمــقن اًمّمــقم اًمــذي أومًــده سمــ٤مجلامع هــق صــقم رُمْمــ٤من، ومــال دمــ٥م  ـ2

 واضم٤ًٌم. اًمّمقم اًمٙمٗم٤مرة إذا أومًد صقم همػم رُمْم٤من وًمق يم٤من

يقُم٤ًم يم٤مُماًل أي أن يٌ٘مك اًمٞمقم يمٚمف وهق أهـؾ  هأن يٙمقن اًمٞمقم اًمذي أومًد ـ3

ـّ ىمٌؾ همروب اًمِمٛمس.  ًمٚمٕم٤ٌمدة، ومال دم٥م اًمٙمٗم٤مرة إذا ُم٤مت أو ضم

أن يٙمقن اًم٥ًٌم اًمرئٞمز إلوم٤ًمد اًمّمقم هق اجلـامع، ومـال دمـ٥م اًمٙمٗمـ٤مرة  ـ4

 يم٠من أيمؾ ُمتٕمٛمدًا صمؿ ضم٤مُمع. ،إذا أومًده سمٖمػم اجلامع

 واًمتل هل رأس اًمذيمر أو  ٦مأن يٙمقن اجلامع شم٤مُم٤ًم، وهق إدظم٤مل مجٞمع الِمٗم ـ5
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ُمــ  اً ىمدره٤م ُمـ وم٤مىمده٤م ذم اًمٗمرج، ومال دم٥م اًمٙمٗم٤مرة قمغم ُمـ أدظمـؾ ضمـزء

 وٓ يٌٓمؾ سمذًمؽ صقُمف. ،الِمٗم٦م

أن ي٠مصمؿ هبذا اجلـامع، ومـال دمـ٥م اًمٙمٗمـ٤مرة قمـغم ُمــ ضمـ٤مُمع زوضمتـف ذم هنـ٤مر  ـ6

 ّٕٟمف ٓ ي٠مصمؿ هبذا اجلامع. :ُم٤ًمومر ؾمٗمرًا ـمقياًل ُم٤ٌمطم٤مً وهق رُمْم٤من 

اإلصمــؿ سمًــ٥ٌم إومًــ٤مد اًمّمــقم ٓ سمًــ٥ٌم آظمــر، ومــال دمــ٥م  أن يٙمــقن ذًمــؽ ـ7

اًمٙمٗم٤مرة إذا زٟمك ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ وهق ُم٤ًمومر، وم٢مٟمف يـ٠مصمؿ إصمـاًم قمٔمـٞماًم سمًـ٥ٌم 

 اًمزٟم٤م ٓ ُمـ أضمؾ اًمّمقم.

 قمدم اًمِمٌٝم٦م، ومال يمٗم٤مرة قمغم ُمـ ضم٤مُمع وهق يِمؽ ذم دظمقل اًمٚمٞمؾ. ـ8

أومًـد صـقُمف  ودمٛمع هذه اًمنموط ُم٤م قمدا اًمنمط اًمث٤مُمـ اًمٕم٤ٌمرة اًمت٤مًمٞم٦م: )إذا

  .ذم رُمْم٤من يقُم٤ًم يم٤مُماًل سمجامع شم٤مم آصمؿ سمف ًمٚمّمقم (

 ّالهفازٗ العظنٙ ٍٕ إسدٚ الجالخ التالٔ٘:

 قمتؼ رىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب اعمخٚم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ إظمالًٓ سمٞمٜم٤ًم. .1

.. صٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم، ومٚمـق أومٓمـر يقُمـ٤ًم واطمـدًا ـ وًمـق ًمٕمـذر يمٛمـرض .2

مل  د إوحك وأي٤مم اًمتنمـيؼ ُمـ٤موٓ يي اًمٗمٓمر ًمٕمٞم ،ُمـ ضمديد اؾمت٠مٟمٗمٝم٤م

ومٞمٜم٘مٓمع  ..أُّم٤م ًمق قمٚمؿ وشمٕمٛمداًمقىم٧م، ذًمؽ  إي٘م٤مع اًمّمقم ذم يٕمٚمؿ ويتٕمٛمد

اًمٗمٓمر سم٥ًٌم يي ، يمام ذم القار اعمدٟمٞم٦م، وٓ آؾمتئٜم٤مفشمت٤مسمٕمف ويٚمزُمف 

 طمٞمض أو ٟمٗم٤مس أو ضمٜمقن أو إهمامء ُمًتٖمرق.

ــ٢من أقمنــ قمـــ اإل .3  ..ـمٕمــ٤ممإـمٕمــ٤مم ؾمــتلم ُمًــٙمٞمٜم٤ًم ًمٙمــؾ ُمًــٙملم ُمــد، وم

 ت٘مرت ذم ذُمتف، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ سمً٘مقـمٝم٤م.اؾم
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ّٓ إذا قمجـز  ،وجي٥م اًمؽمشمٞم٥م سملم هذه اًمثالث ومـال يٜمت٘مـؾ إمم اخلّمـٚم٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م إ

ه اًمـثالث، ومٛمٕمٜمـك اًمٕمجـز ذم ُمـ هذ ةقمـ اًمتل ىمٌٚمٝم٤م، وخيتٚمػ اًمٕمجز ذم يمؾ واطمد

، أو فـ شمٚمزُمـف ُمئقٟمتـعمـٓ جيده٤م، أو جيده٤م وًمٙمـ حيت٤مج صمٛمٜمٝمـ٤م ًمٜمٗمًـف أو  أناًمرىم٦ٌم: 

 وضمده٤م سمزي٤مدة قمغم صمٛمـ اعمثؾ.

وُمٕمٜمك اًمٕمجز ذم صٞم٤مم اًمِمٝمريـ: أن يٕمن قمٚمٞمف صقُمٝمام أو شمت٤مسمٕمف ًمٜمحق هرم 

ف ؿمــٝمقة أو خيــ٤مف ُمٕمــ ،أو خيــ٤مف زيــ٤مدة ُمــرض سمــف ،أو ُمــرض يــدوم ؿمــٝمريـ هم٤مًمٌــ٤مً 

 ًمٚمقطء، أو همػم ذًمؽ مم٤م حيّمؾ سمف ُمِم٘م٦م ؿمديدة. 

 أن يٕمن قمـ اإلـمٕم٤مم، يمام شم٘مدم. :ـمٕم٤مماإلوُمٕمٜمك اًمٕمجز ذم 

وشمٗمٓمر اعمرأة سم٤مجلامع يمذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م قم٤مُمدة قم٤معم٦م خمت٤مرة سمٛمجرد دظمقل ضمـزء 

ٕهن٤م قمـلم ىمـد وصـٚم٧م إمم  :وٓ يِمؽمط إلومٓم٤مره٤م دظمقهل٤م يمٚمٝم٤م ،ُمـ طمِمٗم٦م اًمرضمؾ

ضمؾ ومال يٗمٓمر إٓ سمـ٤مجلامع اًمتـ٤مم، يمـام شم٘مـدم، وٓ دمـ٥م اًمٙمٗمـ٤مرة سمخالف اًمر ،ضمقف

ّٕن اجلـامع  :وشمتٙمرر اًمٙمٗم٤مرة سمتٙمرر إي٤مم ٓ سمتٙمرر اجلامع ذم اًمٞمقم اًمقاطمـد ،قمٚمٞمٝم٤م

 اًمث٤مين وىمع سمٕمد إوم٤ًمد اًمّمقم.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد سمٕمد أن ذيمر اًمٙمٗم٤مرة اًمٕمٔمٛمك:

 اعَمـَرهْ  قمـغم ٓ فمـ٤مَهرَ  َُمـ يمِٛمْثؾِ 

 

َرْت  َرهْ  اًمٗمًـــ٤مدَ  إنِ  ويُمـــرِّ  يَمـــر 

  :فائدة  

ّٕن اإليمـراه قمـغم  :أومٓمر اًمزٟم٤ميمره قمغم أذيمر اًمِمٞمخ اًمٌجػمُمل أن اًمِمخص ًمق 

طمٞم٨م ىم٤مل ذم طم٤مؿمـٞمتف قمـغم  ذح اعمـٜمٝم٩م:  ٓ يٌٞمحف سمخالومف قمغم إيمؾ وٟمحقه اًمزٟم٤م

  ٕن: طمٞمٜمئذ سم٤مإلومٓم٤مر ىم٤مل عمـ ظمالوم٤م ،اعمٕمتٛمد قمغم اًمزٟم٤م قمغم وًمق ُمٙمره٤م وٓ: ىمقًمف)
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 ظمالومـف ر م قمـغم ش ع ذم ًمٙمــ :ن وع ل س و ف ح ؿمـٞمخٜم٤م سمـ٤مإليمراه ي٤ٌمح ٓ اًمزٟم٤م

 اًمروض ذح وذم ؾمؿ ىم٤مل ،قمٜمف شمٜمٗمػما يٗمٓمر أن ومٞمٜمٌٖمل اًمزٟم٤م قمغم أيمره ًمق :وقم٤ٌمرشمف

 رأيتـف صمـؿ، وٟمحـقه إيمؾ قمغم سمخالومف يٌٞمحف ٓ اًمزٟم٤م قمغم اإليمراه ٕن ٚمٞمف:قم يدل ُم٤م

 وٕن ومٞمف ضمزء اظمتٞم٤مر سم٤مٟمتِم٤مر اًمذيمر. (: قمٛمػمة اًمِمٞمخ ذم

وهق اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ُمـ  ،قمٛمداً  قمـ آؾمتِ٘م٤مَءةِ  اإلُم٤ًمك ٦مقمغم اًمّم٤مئٛم وجي٥م

قم٤مُمدًا ومٛمـ اؾمتدقمك اًم٘ملء  ،ـمٚم٥م ظمروج اًم٘ملء :أريم٤من اًمّمقم، وُمٕمٜمك آؾمت٘م٤مءة

ّٕن آؾمت٘م٤مءة  :ؾمقاء قم٤مد ُمٜمف رء جلقومف أم مل يٕمد ،سمٓمؾ صقُمف ..قم٤معم٤ًم خمت٤مراً 

ومٞمٗمٓمر إن قم٤مد ُمٜمف رء سم٤مظمتٞم٤مره إمم  ..أُّم٤م ُمـ ذرقمف أي همٚمٌف اًم٘ملء ،ُمٗمٓمرة سمٜمٗمًٝم٤م

ًم٘مقًمف صغم  :مل يي ..وإن مل يٕمد ُمٜمف رء اًمٔم٤مهر، اجلقف سمٕمد أن وصؾ إمم طمد

ـْ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ) ـْ  ىَمَْم٤مءٌ  قَمَٚمْٞمفِ  وَمَٚمْٞمَس  اًْمَ٘مْلءُ  قَمفُ َذرَ  َُم أظمرضمف  (وَمْٚمَٞمْ٘مضِ  اؾْمَتَ٘م٤مءَ  َوَُم

وطمد اًمٔم٤مهر خمرج اخل٤مء  ُم٤مضمف وال٤ميمؿ، واًمؽمُمذي واسمـ واًمٜم٤ًمئل داود أمحد وأسمق

أُم٤م طمد اًم٤ٌمـمـ ومٝمق خمرج  ،وخمرج ال٤مء قمٜمد اإلُم٤مم اًمٜمقوي ،قمٜمد اإلُم٤مم اًمراومٕمل

اهلٛمزة واهل٤مء.

ومٞمٗمٓمـر إذا قمٚمـؿ  ..٤م ًمق دظمٚم٧م دسم٤مسمـ٦م ضمقومـف ىمٝمـرًا وم٠مظمرضمٝمـ٤موُمـ آؾمت٘م٤مءة ُم

 وشمٕمٛمد، يمام ذم اًم٘مالئد.

 :مسألتان 

  :سم٢مظمراضمف  يٗمٓمر  مل ..دسمره ٟمحق قمقد  أو  أذٟمف وذم  ص٤مئاًم   أصٌح  ًمق .1

                                                 

 .(2/119)اٟمٔمر: اًمٌجػمُمل قمغم اعمٜمٝم٩م  (1)

 .(1/251)ىمالئد اخلرائد  (2)
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 ؾمت٘م٤مءة سم٤مخل٤مرج ُمـ اًمٗمؿ.ٓظمتّم٤مص آ

 ،مل يٗمٓمـر ..ًمق ـمٕمٜمف ؿمخص ومل يٛمٜمٕمف ُمـ ـمٕمٜمف ُمـع اًم٘مـدرة قمـغم ُمٜمٕمـف .2

وهذا إن مل شمّمؾ اًمًٙملم إمم اجلقف، يمام ؾمـٞم٠ميت إن ؿمـ٤مء اهلل شمٕمـ٤ممم إذ ٓ ؾمـ٥ٌم ُمٜمـف 

ٕن ًمـف  :وٓ همرض، سمخالومف ذم ُم٠ًمًم٦م ٟمزع اخلٞمط ًمق ٟمزقمف ُمٜمف وهق ىم٤مدر قمغم دومٕمـف

 صحٞمح.همرض 

  :فائدة 

 وُمثٚمٝم٤م اًمٌٚمٖمؿ ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ: ٦ماًمٜمخ٤مُم 

وصٚم٧م إمم طمـد  سم٠منوذًمؽ  ،سمٓمؾ صقُمف ..ـ إذا وصٚم٧م طمد اًمٔم٤مهر وم٤مسمتٚمٕمٝم٤م

اًمٔم٤مهر وم٠مضمراه٤م سمٜمٗمًف وإن قمجز سمٕمد ذًمؽ قمـ جمٝم٤م، سمخالف ُم٤م ًمق ضمرت سمٜمٗمًـٝم٤م 

ومـال  ..وُمثؾ ذًمؽ ًمـق مل شمّمـؾ إمم طمـد اًمٔمـ٤مهر ،ومال يٗمٓمر ًمٕمذره ..وقمجز قمـ جمٝم٤م

 ٕهّن٤م شمٙمقن ُمـ سم٤مـمـ إمم سم٤مـمـ. :إدظم٤مهل٤م يي

ٕهّن٤م ُمــ سمـ٤مـمـ إمم  :ومال يٌٓمؾ صقُمف ..ـ إذا وصٚم٧م إمم طمد اًم٤ٌمـمـ وم٤مسمتٚمٕمٝم٤م

 سم٤مـمـ، وؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمٜمخ٤مُم٦م ُمـ اًمدُم٤مغ أو اًمٌٓمـ.

ؾمت٘م٤مءة ىمٓمـع اًمٜمخ٤مُمـ٦م ُمــ اًمٌـ٤مـمـ إمم )وًمٞمس ُمـ آ)ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمنمىم٤موي:

ومال يي ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء ىمٚمٕمٝم٤م ُمـ دُم٤مهمف أو  اًمٔم٤مهر ـ أي إظمراضمٝم٤م ُمع قمدم إرضم٤مقمٝم٤م ـ

 ٝم٤مًمتٙمــرر ال٤مضمــ٦م إًمٞمــف ومــػمظمص ومٞمــف، أُمــ٤م ًمــق ٟمزًمــ٧م ُمـــ دُم٤مهمــف سمٜمٗمًــ :ُمـــ سم٤مـمٜمــف

ومال سمـ٠مس   ..واؾمت٘مرت ذم طمد اًمٔم٤مهر أو يم٤من سمٖمٚم٦ٌم ؾمٕم٤مل ومٚمٗمظ ذًمؽ ـ أي أظمرضمف

 ومٙمذًمؽ ـ أي ٓ يي ـ وم٢من اسمتٚمٕمٝم٤م سمٕمد ظمروضمٝم٤م ـ أي إمم  أو سم٘مل ذم حمٚمف ،سمف ضمزُم٤مً 

                                                 

 .(549)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (1)
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ومـ٤معمٓمٚمقب ُمٜمـف طمٞمٜمئـٍذ أن  ،أومٓمـر ضمزُمـ٤مً  ..طمد اًمٔم٤مهر ـ واؾمـت٘مراره٤م ذم ذًمـؽ الـد

ي٘مٓمٕمٝم٤م ُمـ جمراه٤م ويٛمجٝم٤م ـ أي خيرضمٝمـ٤م ـ إن أُمٙمــ طمتـك ٓ يّمـؾ ُمٜمٝمـ٤م رء إمم 

ّٓ سمٔمٝمـقر طمـروملموم٢م ،اًم٤ٌمـمـ مل  ..ن يم٤من ذم اًمّمالة وهل ومرض ومل ي٘مدر قمغم جمٝم٤م إ

  اهـ. ((-أي اًمّمالة -ّمٚمحتٝم٤معمشمٌٓمؾ سمؾ يتٕملم ُمراقم٤مة 

ــف  وًمــق ذب مخــرًا سم٤مًمٚمٞمــؾ وأصــٌح صــ٤مئاًم صــٞم٤مم ومــرض وم٘مــد شمٕمــ٤مرض قمٚمٞم

 ًمالشمٗم٤مق :ومػماقمل طمرُم٦م اًمّمقم ومٞمام ئمٝمر ،واًمث٤مين اًمت٘مٞم١م ،إول اإلُم٤ًمك ،واضم٤ٌمن

ذم وضمقب شم٘مٞم١م اًمًـٙمران، أُّمـ٤م ًمـق  وآظمتالفضمقب اإلُم٤ًمك قمغم اًمّم٤مئؿ قمغم و

ومــال يٌٕمــد قمــدم وضمــقب اًمت٘مٞمــ١م وإن ضمــ٤مز حم٤مومٔمــ٦م قمــغم طمرُمــ٦م  ..يمــ٤من صــقم ٟمٗمــؾ

 اًمٕم٤ٌمدة.

اإلُم٤ًمك قمـ ُوصـقِل  -وهق ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمقم  -  ٦مجي٥م قمغم اًمّم٤مئٛمو

 ،وإن مل شم٠ميمؾ يمحّمـ٤مة ،قملٍم ُمـ أقمٞم٤من اًمدٟمٞم٤م إمم ُم٤م ُيًٛمك ضمقوم٤ًم وإن ىمّؾ يمًٛمًٛم٦م

ّٕن اجلــقف ُمــ٤م حيٞمــؾ اًمٖمــذاء  :وإن مل شمٙمـــ ذم اجلــقف ىمــقة حتٞمــؾ اًمٖمــذاء واًمــدواء

ومـال يٌٓمـؾ هبـ٤م  ..أُم٤م أقمٞمـ٤من أظمـرة، وواًمدواء يم٤معمٕمدة، أو ُم٤م حيٞمؾ اًمدواء يم٤مًمدُم٤مغ

 اًمّمقم

ويمذًمؽ جمرد اًمٓمٕمؿ  ،ومال يي وصقًمف إمم اجلقف ،اهلقاء :وظمرج سم٘مقًمٜم٤م قملم

 ومال يٗمّٓمر ُم٤م وصؾ ُمٜمٝم٤م إمم اجلقف. ،واًمريح سمدون قملم

                                                 

 .(1/435)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (1)

 .(1/436)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (2)
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ومـال  ،يمداظمؾ ُمـخ اًمًـ٤مق أو لٛمـف ،ُم٤م ٓ يًٛمك ضمقوم٤مً  :وظمرج سم٘مقًمٜم٤م ضمقف

 يٗمٓمر سمقصقل رء إًمٞمف.

ـِ ُأذٍن أو سمـ٤مـمـ إطمٚمٞمـؾٍ  وم٢مذا وصٚم٧م قمـلم إمم ُمـ٤م يًـٛمك ضمقومـ٤مً  سمٓمـؾ  ..يمٌـ٤مـم

واقمتٛمـد اإلُمـ٤مم اًمٖمـزازم أن  ،وصؾ ُمـ َُمٜمَْٗمٍذ ُمٗمتقٍح أص٤مًم٦م أو ُمٜمٗمـتح ؾمقاء صقُمف

 إذن ًمٞمس سمٛمٜمٗمذ ُمٗمتقح، وىمد أصم٧ٌم اًمٓم٥م الدي٨م ذًمؽ.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: 

ك ــٛم  ًَ ــَٚم٧ْم ُُم ــلْمٍ َوَص ــؾِّ قَم  ويُم

 

 ضَمــــقٍف سمَِٛمٜمَْٗمـــــٍذ وِذيْمـــــِر َصـــــْقَُم٤م

ـِ واًمـــ  ٌَْٓم ـِ يمـــ٤مًم َُم٤مِغ صمـــؿ اعُمـــُث  دِّ

 

ـٍ ُِمــــــــــ ُأُذنِ   وُدسُمـــــــــٍر وسمـــــــــ٤مـمِ

  :تنبيه 

جي٥م اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف وهق: أن أهؾ اًمٕمٚمؿ يٜم٘مٚمقن قمـ يمتـ٤مب إم  هٜم٤مك أُمر ظمٗمل

ومًـ٘مط  يٗمٓمـر(ٓ ) :ىمـ٤مل أٟمف ىم٤مل: ))يٗمٓمر سمقصـقل رء إمم أذٟمـف((، وإصـؾ أٟمـف

ذم ذح اًمٞم٤مىمقت: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِم٤مـمري  ،ىمقًمف )ٓ( وٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٙمثػمون سم٤مًمٌٓمالن

ـ٤مخ ذم   ً ))ىم٤مل اًمًٞمد أمحد سمؽ الًٞمٜمل ذم ذطمف ًمٙمت٤مب )إم(: ؾمـ٘مٓم٧م قمـغم اًمٜم

)إم( يمٚمٛمــ٦م )ٓ( ُمـــ قم٤ٌمرهتــ٤م، وهــل: )ويٗمٓمــر سمقصــقل رء إمم أذٟمــف( وأصــؾ 

اًمٕم٤ٌمرة: )وٓ يٗمٓمر سمقصقل رء إمم أذٟمف( ًمٙمـ هذا اًمنمح مل يٓمٌع، وحت٘مـؼ أن: 

 أن إذن ُمٜمٗمذ همػم ُمٗمتقح((اهـ.

 :مسألة  

 اًمدظم٤من ال٤مدث اعمٕمروف اًمٞمقم )اًمًج٤مئر( ومٞمٗمٓمر سمف، ىم٤مل ذم  :ُمـ اًمٕملم 

                                                 

 .(315)ذح اًمٞم٤مىمقت  (1)
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يٕمـرف ّٕٟمـف أذن مل  :)وىمـد أومتـك اًمزيـ٤مدي أوًٓ سم٠مٟمـف ٓ يٗمٓمـر): ((يم٤مؿمٗم٦م اًمًـج٤م))

 ،اهــ (ٟمف يٗمٓمـر(٠مسم وأومتكرضمع  ..ومٚمام رأى أصمره سم٤مًمٌقص٦م اًمتل ينمب هب٤م ،طم٘مٞم٘متف

 ٕن ُمـ ؿم٠مٟمف اًم٘مٚم٦م. :سمخالف دظم٤من اًمٌخقر ومال يٗمّٓمر

و شمٗمٓمر إٟمثك سم٢مدظم٤مل إصٌٕمٝم٤م إمم ُم٤م وراء ُم٤م ئمٝمر ُمـ ومرضمٝم٤م قمٜمد ضمٚمقؾمٝم٤م  

ه سم٢مذٟمـف ومقصـؾ وًمـق ـمٕمــ ٟمٗمًـف أو ـمٕمٜمـف همـػم ،قمغم ىمدُمٞمٝم٤م وهق ُم٤م ٓ جي٥م همًٚمف

أومٓمـر،  ..اًمًٙملم إمم ضمقومف أو أدظمـؾ ذم إطمٚمٞمٚمـف أو أذٟمـف قمـقدًا ومقصـؾ إمم اًمٌـ٤مـمـ

أومٓمـر  ..دظمؾ ـمـرف إصـٌٕمف ذم دسمـرهإٟٔمف ُمتك  :ج٤مءٜمؾمتويٜمٌٖمل آطمؽماز طم٤مل آ

ًمـق ومٕمـؾ سمـف همـػمه  وُمثٚمـفـمٚم٘مف اًم٘م٤ميض طمًلم، أوًمق أدٟمك رء ُمـ إٟمٛمٚم٦م، هٙمذا 

ّٓ  ،ذم دسمـره حق اخل٤مرج قمغم إدظمـ٤مل إصـٌٕمفمل يتقىمػ ظمروج ٟم هذا ُم٤م ، وٟمفذسم٢م  ..وإ

ٟمٛمٚمـ٦م إمم اعمحـؾ وىمٞمده اإلُم٤مم اًمًٌٙمل سمـام إذا وصـؾ رء ُمــ إ ،ٗمٓمريأدظمٚمف وٓ 

 :وقم٤ٌمرشمـف ،اعمجّقف ُمٜمٝم٤م وهق ُم٤م ٓ جي٥م همًٚمف، وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ اًمٌجػمُمل ُمثٚمف

 ،ؾمــتٜمج٤مء)ووــ٤مسمط اًمــدظمقل اعمٗمّٓمــر أن جيــ٤موز اًمــداظمؾ ُمــ٤م ٓ جيــ٥م همًــٚمف ذم آ)

ومال يٗمٓمر إذا أدظمؾ إصٌٕمف ًمٞمٖمًؾ اًمٓمّٞمـ٤مت  ..ؾمتٜمج٤مءسمخالف ُم٤م جي٥م همًٚمف ذم آ

 ( اهـ.(اًمتل ومٞمف

)ىم٤مل اًمِمٞمخ إضمٝمقري: وُمثـؾ إصـٌع همـ٤مئط يم٤مؿمٗم٦م اًمًج٤م((: )))ىم٤مل ذم 

 ومٞمٗمٓمر طمٞم٨م حت٘مؼ  ..صمؿ وّؿ دسمره ومدظمؾ ُمٜمف رء إمم داظمٚمف ،ظمرج ُمٜمف ومل يٜمٗمّمؾ

                                                 

 .(119)يم٤مؿمٗم٦م اًمًج٤م  (1)

 .(171)اٟمٔمر: هن٤مي٦م اًمزيـ  (2)

 .(474و  2/471)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م  (3)
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( (ّٕٟمف ظمـرج ُمــ ُمٕمدٟمـف ُمـع قمـدم طم٤مضمتـف إمم اًمْمـؿ :دظمقل رء ُمٜمف سمٕمد سمروزه

وم٢مهن٤م  :وسمف أي هبذا اًم٥ًٌم وهق قمدم طم٤مضمتف إمم اًمْمؿ يٗم٤مرق ُم٘مٕمدة اعمًٌقر،اهـ

طمتك ًمـق شمقىمـػ دظمقهلـ٤م  ،تف إمم ذًمؽل٤مضم :مل يٌٓمؾ صقُمف ..إذا ظمرضم٧م وم٠مرضمٕمٝم٤م

 سم٢مصٌٕمف قمٗمل قمٜمف، يمام أومتك سمف اًمِمٞمخ اًمٓمٌالوي. آؾمتٕم٤مٟم٦مقمغم 

دواء  سمٓمؾ صقُمف، وال٘مٜم٦م: ..وًمق يم٤مٟم٧م اًمٕملم اًمتل وصٚم٧م إمم اجلقف طم٘مٜم٦م

ًمإلؾمٝم٤مل إي إظمـراج اًمرـمقسمـ٤مت  أو همػمه٤مجيٕمؾ ًمٚمٛمريض ويّم٥م ذم دسمره سمٌقص٦م 

 أًمـ٦مسمـؾ ووـع  اًمٞمـقم ُمـ٤م يًـٛمك )سم٤مًمٌِمـٙم٤مري(:، وي٘مقم ُم٘م٤مُمـف اعمٜمٕم٘مدة ذم اعمٕمدة

 ُمٗمّٓمر وإن مل يٜمزل اًمدواء إمم ضمقومف.

 :مسألة 

ـ ُمـٕن اًمتحـرز  :ٓ يٗمٓمر سمٖم٤ٌمر اًمٓمريؼ وهمرسمٚم٦م اًمدىمٞمؼ وإن شمٕمٛمد ومتح ومٛمـف 

 اً ذًمؽ ؿم٠مٟمف أن يِمؼ، ومٝمق سمدظمقل ذًمؽ همػم خمت٤مر، وؾمقاء يم٤من اًمٖم٤ٌمر ىمٚمٞماًل أو يمثػم

واقمتٛمــد اًمِمــٞمخ اسمـــ طمجــر ذم اًمتحٗمــ٦م: أن  ،رُمكمـمــ٤مهرًا أو ٟمجًــ٤ًم قمٜمــد اًمِمــٞمخ اًمــ

وإن مل  ،قمٗمــل قمـــ ىمٚمٞمٚمــف دون يمثــػمه ..واًمٓمــ٤مهر إن شمٕمٛمــد ،اًمــٜمجس ييــ ُمٓمٚم٘مــ٤مً 

 آطمـؽمازأُم٤م سمٚمع اًمريؼ ومال يٗمٓمر سمف عمِم٘م٦م و ،قمٗمل قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤ًم ىمٚمٞماًل ويمثػماً  ..يتٕمٛمد

قمغم ًمق أظمرضمف ُم٤م وإن أظمرضمف قمغم ًم٤ًمٟمف سمخالف  ،قمٜمف وإن شمٕمٛمد مجٕمف حت٧م ًم٤ًمٟمف

  ،وإٟمام مل يٗمٓمر سم٤مًمريؼ سمثالصم٦م ذوط  وم٢من صقُمف يٌٓمؾ، ..محرة اًمِمٗم٦م صمؿ أقم٤مده

                                                 

 .(119)اٟمٔمر: يم٤مؿمٗم٦م اًمًج٤م  (1)

 .(119)اٟمٔمر: يم٤مؿمٗم٦م اًمًج٤م  (2)

 .(552)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (3)
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 وهل:

ومٚمــق اسمتٚمــع اًمريــؼ وهــق  ،سمٖمــػمه ٤مً أن يٙمــقن ظم٤مًمّمــ٤ًم أي صــ٤مومٞم٤ًم ٓ خمتٚمٓمــ .1

وًمٙمـ اؾمتٔمٝمر اًمِمٞمخ اسمـ طمجـر ذم اًمتحٗمـ٦م اًمٕمٗمـق عمــ  :سمٓمؾ صقُمف ..تٚمط سمٖمػمهخم

 قمٜمف. آطمؽمازأسمتكم سمدم اًمٚمث٦م ًمق اسمتٚمٕمف سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمٜمف 

أن يٙمقن اًمريؼ ـم٤مهرًا ٓ ُمتٜمج٤ًًم وًمق يم٤من صـ٤مومٞم٤ًم، يمـ٠من شمـٜمجس سمٜمحـق  .2

وم٤مٕصـؾ أن ري٘مـف ٓ يـزال ُمتٜمجًـ٤ًم ويمـذًمؽ ومٛمـف وإن يمـ٤من  ،دم صمؿ ٟمّ٘م٤مه سمدون ُمـ٤مء

 ومٞمٚمزُمف همًٚمف سم٤معم٤مء. ،ًمريؼ ص٤مومٞم٤مً ا

ومــال ييــ  ،وم٤مًمٚمًــ٤من واًمٗمــؿ يمٚمــف ُمٕمــدن ،أن يٙمــقن اًمريــؼ ُمـــ ُمٕمدٟمــف .3

إٟمام يي ًمق أٟمٗمّمؾ قمـ ُمٕمدٟمـف صمـؿ أقمـ٤مده واسمتٚمٕمـف،  ،إظمراضمف قمغم اًمٚم٤ًمن، يمام شم٘مدم

وًمٜمـ٤م وضمـف سمـ٤مًمٕمٗمق قمٜمـف ُمٓمٚم٘مـ٤ًم، إذا يمـ٤من صـ٤مومٞم٤ًم، وذم ): )((سمنمى اًمٙمريؿ))ىم٤مل ذم 

وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ٓ يـٜمجس  ،ٕٟمف ٟمجس قمؿ اظمتالـمف سمامئع :شمٜمجس اًمريؼ سمف إؿمٙم٤مل

( (وم٢من اًمدم ٓ يٜمجس اعمـ٤مء ،ُمالىمٞمف، يمام ذم اًمدم قمغم اًمٚمحؿ إذا ووع ذم اعم٤مء ًمٚمٓمٌخ

 اهـ.

 :حكم اإلبرة  

 وهل:  ،اإلسمرة دمقز ًمٚميورة، وذم إسمٓم٤مهل٤م ًمٚمّمقم صمالصم٦م أىمقال 

 ٕهن٤م وصٚم٧م إمم اجلقف. :أهن٤م شمٌٓمؾ ُمٓمٚم٘م٤مً  .1

 ٕهن٤م وصٚم٧م إمم اجلقف ُمـ همػم ُمٜمٗمذ ُمٗمتقح. :ٓ شمٌٓمؾ ُمٓمٚم٘م٤مً أهن٤م  .2

 ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ: أن -وهق إصح- .3

                                                 

 .(552)سمنمى اًمٙمريؿ  (1)



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
611 

............................................................................................. 
 اًمنمح  

 ـ إذا يم٤مٟم٧م ُمٖمذي٦م ومتٌٓمؾ اًمّمقم.

 ـ إذا يم٤مٟم٧م همػم ُمٖمذي٦م ومٜمٜمٔمر: 

 ذم اًمٕمروق اعمجقوم٦م ـ وهل إوردة ـ ومتٌٓمؾ.إن يم٤مٟم٧م 

 وإن يم٤مٟم٧م ذم اًمٕمْمؾ ـ وهل اًمٕمروق اًمٖمػم جمقوم٦م ـ ومال شمٌٓمؾ.

 :مسالة 

دُمـ٤ًم قمـغم اًمـراضمح ذم  )اًمقٓدة شمٌٓمؾ اًمّمقم وإن مل شمـرَ ): ((اًم٘مالئد))ىم٤مل ذم  

  اهـ. (( إرضمح دًمٞماًل اعمٜمع(()اعمجٛمقع)اعمذه٥م، ًمٙمـ ىم٤مل ذم 

وصٚم٧م قملم إمم ُم٤م يًٛمك  ُم٤م ًمق ..ٜمٗمذ ُمٗمتقح أو ُمٜمٗمتح(وظمرج سم٘مقًمٜم٤م )ُمـ ُم

ـِب اعمًـ٤ممِّ  ،وصـقهل٤م ومال َيُيُّ  ،ُمـ همػم ُمٜمٗمذ ٤مً ضمقوم ـٍ سمَِتنَمُّ  وُمــ ذًمـؽ وصـقُل دهـ

وهل صم٘م٥م اًمٌدن ُمـ  ،ًؿ سمتثٚمٞم٨م اًمًلم واًمٗمتح أومّمحُمسمتِمديد اعمٞمؿ إظمػم، مجع 

يٗمٓمـر  ويمـذا ٓ وهـل صم٘مٌـ٦م ًمٓمٞمٗمـ٦م ٓ شمـدرك، ،حم٤مل اًمِمٕمر أي اخلـ٤مرج ُمٜمٝمـ٤م اًمِمـٕمر

وًمٙمــ أصمٌـ٧م : ُمٜمٗمذ ُمـ همػمٕٟمف وصؾ  :سمَحْٚمِ٘مفِ  اًمٙمحؾِ  سم٤مٓيمتح٤مل وًمق وضمد ـمٕمؿُ 

، ، وىمد ؾمٌؼ اإلُمـ٤مُم اًمٖمـزازم هبـذا اًم٘مـقلًمٕملم ُمٜمٗمذ ُمٗمتقحااًمٕمٚمؿ الدي٨م اًمٞمقم أن 

ومـ٤مٕومم شمريمـف ظمروضمـ٤ًم  ،وًمٙمٜمـف ظمـالف إومم :وٓ يٙمره ًمف آيمتح٤مل وهق ص٤مئؿ

 وم٢من آيمتح٤مل ُمٗمٓمر قمٜمده. ،ُمـ ظمالف اإلُم٤مم اعم٤مًمؽ

أو  ،ُمٕمــذورًا سمجٝمٚمــف يمــ٤من ضمــ٤مهالً و ذًمــؽ  إذا ومٕمــؾ يمــؾ اًمِمــخص وٓ ُيٗمٓمــرُ 

 ٤م ُمَ وَ  ٤منُ ٞمَ ًْ اًمٜمِّ وَ  ٠مُ ٓمَ خلَ ا لتَ ُم  أُ  ـْ قمَ  عَ ومِ )رُ )ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  :أو ُُمْٙمَره٤مً  ،ٟم٤مؾمٞم٤مً 

                                                 

 .(1/251)ىمالئد اخلرائد  (1)

 .(1/434)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (2)
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وإٟمــام مل يٗمٓمــر ذم طم٤مًمــ٦م اإليمــراه إذا وضمــدت  أظمرضمــف اًمٓمــؼماين، ((فِ ْٞمــٚمَ ا قمَ قْ هُ رِ ٙمْ تُ اؾْمــ

 وهل:  ،ذوط اإليمراه

ويٕمـؼم قمٜمـف اًمٗم٘مٝمـ٤مء سم٘مـقهلؿ:  ه قم٤مزُم٤ًم قمغم شمٜمٗمٞمذ هتديـده،أن يٙمقن اعمٙمرِ  .1

 ف(.ه ُم٤م ظمقومف سمه أٟمف إن اُمتٜمع ومٕمؾ اعمٙمرِ )فمـ اعمٙمرَ 

 سمقٓي٦م أو شمٖمٚم٥م سمٜمحق ىمقة. هتديده ىم٤مدرًا قمغم شمٜمٗمٞمذاعمٙمِره أن يٙمقن  .2

 ،يم٠من ىم٤مل ًمف: يمـؾ متـرة و إٓ ىمتٚمتـؽ ،ه ُم٤م أيمره قمٚمٞمفأن ٓ يتج٤موز اعمٙمرَ  .3

 ،ٕٟمف إٟمام أيمره قمغم متـرة واطمـدة وم٘مـط :ومٞمٗمٓمر ذم هذه ال٤مًم٦م ،وم٠ميمؾ مترشملم إرو٤مء ًمف

 واًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م سم٤مظمتٞم٤مره.

يمــ٠من ىمــ٤مل ًمــف: يمــؾ قمٜمٌــ٤ًم أو متــرًا و إٓ  ،ومــ٢من ظمــػمه ،هرِ أن ٓ خيــػّمه اعمٙمــ .4

 ت٤مر.خمٕٟمف  :أومٓمر ..وم٠ميمؾ أطمدمه٤م ،ىمتٚمتؽ

ومــ٢من يمــ٤من ىمــ٤مدرًا قمــغم ظمداقمــف  ،ه ىمــ٤مدرًا قمــغم ظمداقمــفأن ٓ يٙمــقن اعمٙمــرَ  .5

 سمٓمؾ صقُمف. ..ومتقهيف ومل يٗمٕمؾ

 ه قم٤مضمزًا قمـ دومع ُم٤م أيمره سمف هبرب أو اؾمتٖم٤مصم٦م.أن يٙمقن اعمٙمرَ  .6

 ُمـ همػم ىمّمد ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:إمم ضمقومف ؾ وًمق ؾمٌ٘مف ُم٤مء اًمٖمً

يم٤من ُم٤م وصؾ إمم ضمقومف ُمـ أُمر ُم٠مُمقر سمف يمٖمًؾ واضمـ٥م ُمــ ضمٜم٤مسمـ٦م  نإ .1

ومـــال يٌٓمـــؾ صـــقُمف إٓ إذا اهمتًـــؾ  ..أو همًـــؾ ُمًـــٜمقن يمٖمًـــؾ اجلٛمٕمـــ٦م ،ُمـــثالً 

ٕٟمــف أُمــر سم٤مًمٖمًــؾ ومل يــ١مُمر سمــ٤مٟٓمٖمامس، و ىمــ٤مل اًمِمــٞمخ اًمٌجػمُمــل ذم  :سمــ٤مٟٓمٖمامس

  ،اعم٤مء إمم ضمقومف ؾمٌؼ   إن اقمت٤مد ّمقم سم٤مٟٓمٖمامس يٌٓمؾ اًم  طم٤مؿمٞمتف قمغم اخلٓمٞم٥م: أٟمف
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 ومال اهـ. ..وإٓ

ومٞمٌٓمـؾ صـقُمف  ..يم٤من اًمٖمًؾ همػم ُم٠مُمقر سمف يمٖمًـؾ شمـؼمد أو شمٜمٔمٞمـػ نإ .2

 سم٤مًمّم٥م أو سم٤مٟٓمٖمامس. همتًؾاوإن مل يتٕمٛمد، وؾمقاء 

 ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:  ..ُمـ همػم ىمّمد آؾمتٜمِم٤مقوًمق ؾمٌ٘مف ُم٤مء اعمْمٛمْم٦م أو 

ومـال  ..ُم٠مُمقرًا هبام ذم اًمقوـقء أو اًمٖمًـؾ آؾمتٜمِم٤مقيم٤مٟم٧م اعمْمٛمْم٦م أو  نـ إ

ّٓ إذا سم٤مًمغ ومـٞمٝمام سمـؾ يٙمـره ًمٚمّمـ٤مئؿ  ،ٕٟمـف همـػم ُمـ٠مُمقر سم٤معم٤ٌمًمٖمـ٦م هٜمـ٤م :يٌٓمؾ صقُمف إ

 اعم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمٝمام.

سم٠من يم٤مٟم٧م اعمْمٛمْم٦م راسمٕم٦م أو ًمٞم٧ًم ُمـ اًمقوقء  ، ُم٠مُمقر سمفيم٤من ُمـ همػم نـ إ

 ومٞمٌٓمؾ صقُمف هبام وإن مل ي٤ٌمًمغ. آؾمتٜمِم٤مق..وُمثٚمٝم٤م  ،أو اًمٖمًؾ

 :مسألة 

ــف اًم٘مــلء صــ٤مر ومٛمــف ُمتٜمجًــ٤مً   ــف همًــٚمف واعم٤ٌمًمٖمــ٦م ذم  ،ًمــق ٟمــزل ُمٜم وجيــ٥م قمٚمٞم

وطمٞمٜمئٍذ ٓ يٌٓمؾ صقُمف إذا  ،اعمْمٛمْم٦م طمتك يٜمٖمًؾ مجٞمع ُم٤م ذم ومٛمف ُمـ طمد اًمٔم٤مهر

 ّٕن إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ُم٠مُمقر هب٤م :ؾمٌ٘مف اعم٤مء إمم اجلقف سمدون شمٕمٛمد

  :قاعدة 

ٓ يٌٓمؾ سمف اًمّمقم، وُم٤م ؾمٌؼ إمم اجلقف سمٖمػم  ..ُم٤م ؾمٌؼ إمم اجلقف سمٛم٠مُمقر سمف

 سمٓمؾ سمف اًمّمقم. ..ُم٠مُمقر سمف

ــريمـ  هــق صــ٤مئؿ ، ىمــ٤مل اًمِمــٞمخ  :وإظمــػم ُمـــ أريمــ٤من اًمّمــقم اخلــ٤مُمسواًم

 وضمقد صقرة  ًمٕمدم  :هٜم٤م ريمٜم٤مً  اًمّم٤مئؿ  قمّد ) :قمغم اخلٓمٞم٥م  ذم طم٤مؿمٞمتف  اًمٌجػمُمل

                                                 

 .(2/473)ُمل قمغم اخلٓمٞم٥م طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػم (1)
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أي أن ًمٚمّمـالة  اهــ.(ًمٚمّمقم ذم اخل٤مرج، يمام ذم ٟمحق اًمٌٞمع سمخالف ٟمحق اًمّمـالة 

وٓ يٛمٙمــ شمٕم٘مـؾ  ،سمـدون شمٕم٘مـؾ ُمّمـؾٍ  صقرة ذم اخل٤مرج يٛمٙمـ شمٕم٘مٚمٝم٤م وشمّمـقره٤م

 صقرة ًمٚمّمقم سمدون شمٕم٘مؾ ص٤مئؿ.      

ومــال يّمــح اًمّمــقم ُمـــ اًمٙمــ٤مومر  ،ذُط صــح٦ِم اًمّمــقِم أيْمــ٤ًم: اإلؾمــالمُ ُمـــ و

وم٢مٟمـف يٓم٤مًمـ٥م سم٤مًمّمـقم إذا قمـ٤مد  ،وٓ يٓم٤مًم٥م سمف سمٕمد إؾمالُمف سمخالف اعمرشمد ،إصكم

 ام شم٘مدم.يم، وٓ يّمح ُمٜمف إذا ومٕمٚمف طم٤مل ردشمف سمخالف اًمزيم٤مة ،إمم اإلؾمالم

وأُّم٤م اعمٖمٛمك قمٚمٞمف  ،ومال يّمح اًمّمقم ُمـ اعمجٜمقن ،اًمٕم٘مُؾ  :وُمـ اًمنموط أيْم٤مً 

 ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:  ..واًمًٙمران

وإن مل يٕماّم مجٞمـع اًمٜمٝمـ٤مر يمـ٠من  ،أومٓمر ..ٕمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم إن قماّم مجٞمع اًمٜمٝم٤مرومـ 

 صح صقُمٝمام، ؾمقاء شمٕمدي٤م أم ٓ.  ..أوم٤مىم٤م وًمق لٔم٦م واطمدة

يمــ٤من اإلهمــامء  ذم حتٗمتــف أن صــقُمٝمام سم٤مـمــؾ وًمــقـــ واقمتٛمــد اًمِمــٞمخ اسمـــ طمجــر 

و  ،ومٞمٗمٓمران إن قماّم مجٞمع اًمٜمٝم٤مر ..ذا مل يتٕمدي٤مإأُم٤م  ،لٔم٦م إن شمٕمدي٤م واجلٜمقن واًمًٙمر

 ّٓ ّٓ سم٤مضمتامع إُمريـ ومه٤م ..إ  :ومال، واقمتٛمد ذم )ذطمل اإلرؿم٤مد( أهنام ٓ يٗمٓمران إ

  وع ُمـ اًمتحٗم٦م.وأوُم٠م إمم هذا اًم٘مقل ذم ُمق ،وأن يٕمام مجٞمع اًمٜمٝم٤مر ،اًمتٕمدي

 أُم٤م اًمٜمقم.. وم٢مٟمف ٓ يي وإن قمؿ  مجٞمع اًمٜمٝم٤مر.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: 

ــ٤ممْ  ـــ يٜم ـــ َُم ــقِم ًَمِٙم ــؾ  اًمٞم ــقِن يُم  ضُمٜمُ

 

ــــٞم٤ممْ  ِح اًمّم ــــحِّ ــــِف ومَّم ــــَع يقُِم  مجٞم

                                                  

 .(2/463)اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م  (1)

 .(555)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (2)
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ــقمْ  ــف سمٕمــَض َي ــًك قمٚمٞم ــْؼ ُُمْٖمَٛم  وإِْن ُيِٗم

 

 وًمـــق ُلَْٞمَٔمـــ٦ًم َيِّمـــحُّ ُمٜمـــف َصـــْقمْ 

ومٚمـق ـمـرأ  ،اًمٜمٝمـ٤مر اًمٜم ٘م٤مُء قمـ الـٞمض واًمٜمٗمـ٤مس ذم مجٞمـعِ  :اًمنموط أيْم٤مً وُمـ  

وحيـرم قمٚمٞمٝمـ٤م  ،وضمـ٥م قمٚمٞمٝمـ٤م اإلومٓمـ٤مر ..قمغم اعمرأة طمٞمض أو ٟمٗمـ٤مس وهـل صـ٤مئٛم٦م

أُمـ٤م ًمـق أُمًـٙم٧م ٓ سمٜمٞمـ٦م  ،طمـرام ّٕن اًمتٚمـٌس سمٕمٌـ٤مدة وم٤مؾمـدة :اًمّمقم اإلُم٤ًمك سمٜمٞم٦م

وجيـ٥م ، ومال إصمؿ قمٚمٞمٝم٤م ..أو قمدم اًمرهم٦ٌم ذم اًمٓمٕم٤مم ،اًمّمقم سمؾ سم٥ًٌم اٟمِمٖم٤مهل٤م ُمثالً 

  .، يمام شم٘مدم ذم الٞمضقمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء سمٕمد ذًمؽ

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ـــــِر اًمّمـــــٞم٤ممِ   ُُمْٗمٓمِ
ِ
ـــــ٤مء  وسم٤مٟمتَِٗم

 

ِة اإلؾمــــــالمِ   طَمـــــْٞمٍض ٟمَِٗمـــــ٤مٍس ِرد 

وهل ال٤مدي اًمٕمنم واًمث٤مين قمنم  ،اًمتنميؼ وحيرُم صقُم يقُمل اًمٕمٞمديـ وأي٤ممِ  

وٓ  ،وضمـ٥م اًمٗمٓمـر ..طمتـك ًمـق يمـ٤من اًمّمـقم يمٗمـ٤مرة ،واًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ ذي الج٦م

وًمق ٟمذر ؿمـخص  ُم٤م مل يتٕمٛمد إي٘م٤مقمف وٛمـ هذه إي٤مم، يمام شم٘مدم، يٜم٘مٓمع هب٤م اًمتت٤مسمع

صـح ٟمـذره ومـٞمام قمــدا إيـ٤مم اًمتـل حيـرم صـقُمٝم٤م وأيـ٤مم اعمــ٤مٟمع  ..صـٞم٤مم اًمًـٜم٦م يمٚمٝمـ٤م

 واًمٜمذر ٓ يّمح سم٤معمٕمّمٞم٦م.  ،ٕن اًمّمقم ومٞمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م :ضيم٤ملٞم

 أو يمٗمـ٤مرٍة أو ِوْردٍ 
ٍ
 ،وحيرُم صقِم اًمٜمّمِػ إظمػِم ُِمـ ؿمٕم٤ٌمَن إٓ ًمٜمذٍر أو ىمْمـ٤مء

ذم سمدايـ٦م الـدي٨م قمــ وىمـد شم٘مـدم ذيمـر ذًمـؽ  ،واخلٛمـٞمس آصمٜمـلميم٠من اقمت٤مد صٞم٤مم 

 .اًمّمقم
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 شسّط ّدِْب الصِْو
 

ومال جي٥م قمغم اًمٙم٤مومر إصكم، يمام  اإلؾمالم، وذوُط وضمقِب صقِم رُمْم٤من:

ّٓ إن شمٕمّدى سمجٜمقٟمف ،واًمٕم٘مؾ ،شم٘مدم ومٚمٞمزُمف ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مشمف ُمـ  ،ومال جي٥م قمغم جمٜمقن إ

 .ؾ اًمذي ىمٌٚمفسم٤مًمتٗمّمٞمؾ اعم٤مر ذم اًمٗمّم صٞم٤مم شمٖمٚمٞمٔم٤ًم قمٚمٞمف

ومال جي٥م اًمّمقم قمغم اًمّمـٌل وإن  ،اًمٌٚمقغ :يِمؽمط يمذًمؽ ًمقضمقب اًمّمقمو 

ومال جي٥م اًمّمقم قمغم  ،طم٤ًًم وذقم٤مً  اًم٘مدرة قمغم اًمّمقم :يِمؽمط يمذًمؽو ،صح ُمٜمف

اًمٕم٤مضمز قمٜمف طم٤ًًم يم٤مًمٙمٌػم ذم اًمًـ وُمريض ٓ يرضمـك سمـرؤه سمخـؼم اًمٓمٌٞمـ٥م اعمًـٚمؿ 

 ،اؾمت٘مرت ذم ذُمتف قمٜمد اًمِمٞمخ اًمـرُمكمسمؾ دم٥م قمٚمٞمٝمام اًمٗمدي٦م، وًمق أقمن هب٤م  :اًمٕمدل

ويمـذا ٓ جيـ٥م اًمّمـقم قمـغم ُمــ ٓ يٓمٞم٘مـف ذقمـ٤ًم  ،وشمً٘مط قمٜمد اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر

 ،واعمًـ٤مومر سمنمـوـمٝمام أشمٞمـ٦م ،واعمريض سمٛمـرض يرضمـك سمـرؤه ،يم٤مل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء

 وقمٚمٞمٝمؿ اًم٘مْم٤مء.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: 

ــَدرْ  ــغم ؿمــخٍص ىَم ــْرُض قم ــام اًمَٗم  وإٟم

 

ـــــرْ  ـــــٍػ ـَمَٝم ـــــِٚمٍؿ ُمٙمٚم ـــــف ُمً  قمٚمٞم

 ٤منيـسمويُ  ،وضمقسم٤ًم ًمًٌع ؾمٜملمسم٤مًمّمقم  وي١مُمر سمف اًمّمٌلُّ واًمّمٌٞم٦ُم ـ إذا ـم٤مىم٤م ـ  

 ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًمّمالة. :ًمٕمنم قمغم شمريمف

وجيقز اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من ٕىمقام رظمـص هلـؿ اًمِمـ٤مرع ًمٚمٕمـذر، ومٞمجـقز اًمٗمٓمـر 

وىمـد شم٘مـدم  ،ُم٤ٌمطمـ٤مً  اًمًٗمر وأن يٙمقن ،سمنمط أن يٙمقن ؾمٗمره ؾمٗمرًا ـمقيالً  ًمٚمٛم٤ًمومر

 ـ اًم٘مٞمديـ ذم صالة اعم٤ًمومر.اًمٙمالم قمـ هذي

  ..ومٚمق ؾم٤مومر سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر ،ويِمؽمط أن يٙمقن ؾمٗمره ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر 
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 ،٤مومر وًمق سمٕمد اًمٗمجـراًم٘م٤مئؾ سمجقاز اإلومٓم٤مر ًمٚمٛمً أمحدظمالوم٤ًم ًمإلُم٤مم  ،اُمتٜمع اإلومٓم٤مر

 واظمت٤مر هذا اًم٘مقل اإلُم٤مم اعمزين ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م. 

ٕن  :واًمّمــقم ذم اًمًــٗمر ذم رُمْمــ٤من أومْمــؾ ُمـــ اإلومٓمــ٤مر إن أـمــ٤مق اًمّمــقم

ومٝمق ُمًـتثٜمك ُمــ  ،رُمْم٤من ٓ يٕمدل سمف همػمه وُم٤م يتٜمزل ذم رُمْم٤من ٓ يتٜمزل ذم همػمه

أظمرضمـف اًمٓمـؼماين  (فَمَزائُِؿـفُ  سُمْمسَمك َأنْ  ُ ِى  ، ىمام ُرطَمُصفُ  سُمْمسَمك َأنْ  اهللَ ُ ِى   إِنَّ ىم٤مقمدة )

 .واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واسمـ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واًمٌٞمٝم٘مل

أُم٤م ُمديؿ اًمًٗمر.. ومـال يٌـ٤مح ًمـف اًمٗمٓمـر، ىمـ٤مل اإلُمـ٤مم اًمنمـىم٤موي سمٕمـد أن ذيمـر 

 ـ أي ذم  إسم٤مطمـ٦م اًمٗمٓمـر ًمٚمٛم٤ًمومرــإسم٤مطم٦م اًمّمـقم ًمٚمٛمًـ٤مومر: )) ويًـتثٜمك ُمــ يمالُمـف 

: ّٕٟمف يـ١مدي إمم إؾمـ٘م٤مط اًمقضمـقب سم٤مًمٙمٚمٞمـ٦م: إٓ إن ُمديؿ اًمًٗمر، ومال ي٤ٌمح ًمف اًمٗمٓمر

ىمّمد ىمْم٤مًء ذم أي٤مم أظمر ذم ؾمٗمره، وُمثٚمف ُمـ قمٚمؿ ُمقشمف قم٘م٥م اًمٕمٞمد.. ومٞمجـ٥م قمٚمٞمـف 

اًمّمقم إن يم٤من ىمـ٤مدرًا، ومجـقاز اًمٗمٓمـر ًمٚمٛمًـ٤مومر إٟمـام هـق ومـٞمٛمـ يرضمـق إىم٤مُمـ٦م ي٘ميضـ 

  ومٞمٝم٤م((اهـ.

قُمف.. مل جيـز ًمـف وىم٤مل ذم ))سمنمى اًمٙمريؿ((: ))ٟمٕمؿ: إن ٟمذر اعم٤ًمومر إمتـ٤مم صـ

أي ٓ جيقز ًمف اًمٗمٓمر: ّٕٟمف ي١مدي إمم إؾم٘م٤مط اًمقضمـقب  –اًمٗمٓمر، ويمذا ُمديؿ اًمًٗمر 

  سم٤مًمٙمٚمٞم٦م((اهـ.

وذم )))اًمتحٗم٦م((: أٟمف يٛمتٜمع اًمٗمٓمر قمـغم ُمــ ىمّمـد سمًـٗمره حمـض اًمـؽمظمص، 

 واإلُم٤مم  إذرقمل  اإلُم٤مم  يمالم   ًمٚم٘مٍم، وسيح  إسمٕمد  اًمٓمريؼ  ؾمٚمؽ يمٛمـ 

                                                 

 .(2/443)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (1)

 .(561)سمنمى اًمٙمريؿ  (2)
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 قمٚمٞمـف اٟمًـد ٕٟمـف :اًمزريمٌم اُمتٜم٤مع اًمٗمٓمر ذم ؾمٗمر اًمٜمزه٦م قمغم ُمـ ٟمـذر صـقم اًمـدهر

، وم٢من ىمْم٤مء رُمْم٤من يًتثٜمك رُمْم٤من سمخالف ، أي أٟمف ًمق أومٓمر ُمتك ؾمٞم٘ميض،اًم٘مْم٤مء

    ءه.ُمـ ٟمذره، يمام يًتثٜمك أدا

 ،جيقز اًمٗمٓمر ًمٚمٛمريض سمٛمرض يٌٞمح ًمف اًمتٞمٛمؿ إذا ظمـ٤مف اًميـر قمـغم ٟمٗمًـفو

يمـ٠من  ،وإن شمٕمدى سمًـ٥ٌم ذًمـؽ اعمـرض قمٜمـد اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر واًمِمـٞمخ اخلٓمٞمـ٥م

 وظم٤مًمٗمٝمام اًمِمٞمخ اًمرُمكم. ،ٕٟمف ٓ يٜم٥ًم إًمٞمف :شمٕم٤مـمك ُم٤م يٛمّروف ىمّمداً 

يمـ٠من  ،ُمت٘مٓمٕمـ٤مً ضم٤مز ًمف شمرك اًمٜمٞم٦م سم٤مًمٚمٞمـؾ، وإن يمـ٤من  ..صمؿ إن يم٤من ُمروف ُمٓمٌ٘م٤مً 

 ..ىمٌـؾ اًمٗمجـر :ُٟمٔمر، وم٢من يم٤من حمٛمقُم٤ًم وىم٧م اًمنموع أي ..يم٤من حيؿ وىمت٤ًم دون وىم٧م

ًمزُمتف اًمٜمٞم٦م وإن فمـ  ..ضم٤مز ًمف شمرك اًمٜمٞم٦م ومل شمٚمزُمف، وإن يم٤من ىمٌؾ اًمٗمجر همػم حمٛمقُم٤مً 

وهذا ومـٞمٛمـ مل يٜمتـف طم٤مًمـف إمم أن خيـ٤مف  ،أومٓمر ..قمقده قمـ ىمرب، صمؿ إن قم٤مد اعمرض

ّٓ  ،د ًمف٤معمرض وإن مل يٕمُ سمًمْمٕمٗمف ُمـ اًمّمقم ُمٌٞمح شمٞمٛمؿ   .ضم٤مز شمرك اًمٜمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً   ..وإ

أُم٤م اهلرم اًمٕم٤مضمز قمـ اًمّمقم.. ومٞمجقز ًمف اًمٗمٓمر، وخيرج قمـ يمؾ يقم ُمـّد، يمـام 

 شم٘مدم ىمري٤ًٌم. 

 ،جيقز اًمٗمٓمـر ًمٚمح٤مُمـؾ واعمروـع إذا ظم٤مومتـ٤م طمـدوث حمـذور سمًـ٥ٌم اًمّمـقمو

أو قمـغم اًمقًمـد  ،د ُمٕمـ٤مً أو قمغم أٟمٗمًٝمام واًمقًمـ ،وؾمقاء يم٤من اخلقف قمغم أٟمٗمًٝمام وم٘مط

ومٗمـل  ،أو يم٤مٟمـ٧م اعمروـٕم٦م ُمتؼمقمـ٦م ٓ شم٠مظمـذ أضمـرة ،وإن يم٤من وًمد همػم اعمروع ،وم٘مط

 اًمٗمٓمر. ـمجٞمع هذه ال٤مٓت جيقز هل

 ويمذا إلٟم٘م٤مذ قمْمق ُمـ  ،وجيقز اًمٗمٓمر عمُِٜمِْ٘مِذ طمٞمقاٍن حمؽمم ُمنمف قمغم اهلالك

                                                 

 .(561)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (1)
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ّٓ سم٤مًمٗمٓمر. ،اًمتٚمػ  أو دومع ص٤مئؾ ومل يٛمٙمـ ختٚمٞمّمف إ

ُمــ أومٓمـر خلـقف قمـغم ٟمٗمًـف أو همـػمه،  :أي، يمٚمُّٝمـؿ وضمقسمـ٤مً  ه١مٓء وَيْ٘مُْمقنَ  

َُمــ َأوْمَٓمـَر إلٟم٘مـ٤مِذ طمٞمـقاٍن  قمـغمدمـ٥م  وهـل ُُمـد   ،اًمٗمدي٦م ًمٙمؾِّ يقمٍ  وجي٥م ُمع اًم٘مْم٤مء

 . وقمغم ال٤مُمِؾ واعمروع إذا أومٓمرشم٤م ظمقوم٤ًم قمغم اًمقًمد وم٘مط الك،ُمنمٍف قمغم اهل

 وو٤مسمط ُمـ دم٥م قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م ُمع اًم٘مْم٤مء هق: )ُمـ أومٓمر ٕضمؾ همػمه وم٘مط(.

أو قمـغم أٟمٗمًـٝمام ُمـع  ،ظمقومـ٤ًم قمـغم أٟمٗمًـٝمام اعمروع وال٤مُمـؾ ُّم٤م إذا أومٓمرتأ   

همٚم٥م اعم٤مٟمع قمغم إذا اضمتٛمع ُم٤مٟمع وُم٘متيض )ّٕن اًم٘م٤مقمدة شم٘مقل:  :ومال ومدي٦م ..اًمقًمد

واخلـقف قمـغم ـمٗمٚمٝمـام  ،، وم٤مخلقف قمغم أٟمٗمًٝمام ُمـ٤مٟمع ُمــ وضمـقب اًمٗمديـ٦م(اعم٘متيض

 ومال ومدي٦م قمٚمٞمٝمام ُمع وضمقب اًم٘مْم٤مء. ،ومٖمٚم٥م إول ،ُم٘متيض هل٤م

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: 

زِ  .................................... ــــْقِف  اًمِٗمْٓمــــرَ  وضَمــــقِّ  َُمــــْقِت  خلَ

ــــــــؾِ   ــــــــَٗمٍر إِْن َيُٓم ــــــــَرٍض وؾَم  وَُم

 

 وظَمــــْقِف ُُمرِوــــٍع وذاِت مَحْــــؾِ 

ــــــَدا  ًا سَم ــــــٝماَم ُض  ًِ ــــــُف قمــــــغم ٟمْٗم  ُِمٜمْ

 

ـــَدا ـــ٤مَء دوَن آومتِ ـــ٥ُم اًمَ٘مَْم  وُيقضِم

ـــــــْقمْ   ـــــــؾِّ َي ـــــــَرٍم ًمُٙم ـــــــٌر هلَ
 وُُمْٗمٓمِ

 

 َصـــْقمْ 
ِ
، يمـــام َُمـــر  سمـــال ىمْمـــ٤مء  ُُمـــد 

ـــــؾِ   ـــــدُّ واًمَ٘مَْمـــــ٤م ًمـــــذاِت الَْٛم  واعُم

 

 أو ُُمْرِوـــــٍع إِْن ظم٤مومتـــــ٤م ًمٚمٓمِّٗمـــــؾِ 

   :مسألة 

أُّمـ٤م  ،اعمروـع اًم٘مْمـ٤مء ُمـع اًمٗمديـ٦م إذا يم٤مٟمـ٧م همـػم ُمتحـػمةيمـذا ل٤مُمؾ ويٚمزم ا

ّٓ  ،ومال ومدي٦م قمٚمٞمٝم٤م إن أومٓمرت ؾمت٦م قمنم يقُم٤ًم وم٠مىمؾ ..اعمتحػمة  وضم٥م عم٤م زاد،   ..وإ

                                                 

 .(1/443)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمنمىم٤موي  (1)
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 .ًمزُمٝم٤م ُمع اًم٘مْم٤مء ومدي٦م أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤مً  ..ؾ رُمْم٤منومٚمق أومٓمرت يم

وجيـ٥م إن ظمٞمـػ شميـر اًمقًمـد سمٛمٌــٞمح  ،واًمٗمٓمـر إذا ظم٤مومتـ٤م قمـغم اًمقًمـد ضمــ٤مئز 

 شمٞمٛمؿ.

وًمق أومٓمرت اعمريْم٦م أو اعمًـ٤مومرة سمٜمٞمـ٦م اًمـؽمظمص ٕضمـؾ اعمـرض أو اًمًـٗمر ٓ 

 مل شمٚمزُمٝم٤م ومدي٦م. ..ًمٚمقًمد

 اًمٗمدي٦مُ ُم قمـ رُمْم٤من إمم رُمْم٤من آظمر ُمـ أظّمر اًم٘مْم٤مءَ  وجي٥م قمغم 
ِ
، ع اًم٘مْم٤مء

وهذا ي٘مع ومٞمف يمثػم ُمـ اًمٜمًـ٤مء اًمـاليت يـ١مظمرن ىمْمـ٤مء رُمْمـ٤من طمتـك يـدظمؾ اًمِمـٝمر 

أظمر ومل يٙمـ هل٤م قمذر ذقمل ُم٘مٌقل، ورسمام شمٕمذرت سم٠مقمذار ٓ شم٘مٌؾ ذقمـ٤ًم يمًـٗمر 

٤م رسمام متٙم٨م ومٞمٝم٤م ُمدة ـمقيٚم٦م يٛمٙمٜمٝمـ٤م ومٞمٝمـ٤م اًم٘مْمـ٤مء ًمٙمٜمٝمـ٤م ٓ هنًمٚمٜمزه٦م ذم سمٚمد، رهمؿ أ

زواضم٤مت وأهن٤م مل دمد وىمت٤ًم، ويمؾ هذه أقمذار همػم ُم٘مٌقًم٦م، شم٘ميض، أو شمتٕمذر سمحْمقر 

إٟمام شمٕمذر ُمـ يم٤من قمٜمده٤م قمذر ذقمـل يٛمٜمٕمٝمـ٤م ُمــ اًمّمـقم يمٛمـرض ُمـثاًل، أو محـؾ 

وُمٜمٕمٝم٤م اًمٓمٌٞم٥م ُمـ اًمّمقم، ويم٤مٟم٧م ىمٌؾ الٛمؾ ُمريْم٦م ومٚمـؿ شمـتٛمٙمـ ُمــ اًم٘مْمـ٤مء، 

ظمؾ ومٚمتٜمتٌف اعمرأة عمًـ٠مًم٦م اًم٘مْمـ٤مء وم٢مهنـ٤م واضمٌـ٦م وحيـرم شم٠مظمػمهـ٤م دون قمـذر طمتـك يـد

رُمْم٤من أظمر، وظمّمقص٤ًم أهؾ اًمٌقادي ومٝمؿ ذم أُمس ال٤مضم٦م عمـ يٜمـٌٝمٝمؿ إمم هـذه 

 اعمًــ٠مًم٦م ًمقىمــققمٝمؿ ومٞمٝمــ٤م سمٙمثــرة، ومٝمٜمــ٤م يٚمزُمٝمــ٤م ُمــع اًم٘مْمــ٤مء اًمٗمديــ٦م سمًــ٥ٌم اًمتــ٠مظمػم،

، تٙمرر اًمٗمدي٦م سمتٙمرر اًمًٜملم قمغم اعمٕمتٛمد، وذم اعمـذه٥م ىمـقل أن اًمٗمديـ٦م ٓ شمتٙمـررشمو

هلل سمــ قمٌـداًمرمحـ سمــ اًمِمـٞمخ أيب سمٙمـر ويم٤من ؿمٞمخ ؿمٞمقظمٜم٤م اًمٕماّلُمـ٦م الٌٞمـ٥م قمٌـد ا

ُم١مؾمس رسم٤مط اعمّمٓمٗمك سم٤مًمِمحر يٗمتل هبـذا اًم٘مـقل ًمٚمِمـدة اًمتـل ٟمزًمـ٧م سم٤مًمٜمـ٤مس ممـ٤م 

 ي١مظمر   ُم٤م  ومٙمثػم ،ىمد اٟمتنم اجلٝمؾ  أن  وظم٤مص٦م   ٤مً قمٚمٞمٝمؿ صٕمٌ ُمداد شمٙمرر إ  ضمٕمؾ
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 يٙمــ مل إذا اخلـالف وحمؾ ،اًمقاطمد صقُمف إمم رُمْم٤من أظمر وهق ٓ يٕمرف الٙمؿ

سمال  صم٤مٟمٞم٤م وضم٧ٌم ..آظمر رُمْم٤من دظمؾ طمتك ي٘مض مل صمؿ ،أظمرضمٝم٤م وم٢من، اًمٗمدي٦م أظمرج

، ىم٤مًمف وهمػمه اًمٌٖمقي ذيمره، يمام ومّم٤مقمدا واًمراسمع اًمث٤مًم٨م اًمٕم٤مم طمٙمؿ وهٙمذا، ظمالف

 ذم اعمٖمٜمل.

 شمٗمّمٞمؾ: ٤مصقم رُمْم٤من ومٞمٝم ٤ٌمدرة سم٘مْم٤مءواعم

 قمغم اًمٗمقر. قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مءُ  وضم٥َم  ..سمٖمػم قمذرٍ  ُمـ أومٓمرَ   .1

 ؾمتح٥م ًمف اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٗمقر.ا ..ُمـ اومٓمر سمٕمذر .2

 ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:  ..وُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف ىمْم٤مء

أو اؾمـتٛمر   ،ن ُم٤مت ذم ٟمٗمـس رُمْمـ٤من٠ميم ،إن ُم٤مت ومل يتٛمٙمـ ُمـ اًم٘مْم٤مء .1

ومـال  ..ُمـ أول يقم ُمـ ؿمقال إمم أن ُمـ٤مت أو ؾم٤مومر أو ُمرض ،سمف اًمٕمذر طمتك اعمقت

 ..ومـ٢من شمٕمـدى سمـف ،سمٗمٓمـره ًمٕمدم متٙمٜمـف ُمٜمـف، وهـذا إن مل يتٕمـد   :ومدي٦م قمٚمٞمف وٓ ىمْم٤مء

 أو ص٤مم قمٜمف وًمٞمف، واعمراد سم٤مًمقزم ىمريٌف وإن مل يٙمـ وارصم٤ًم. ،وضم٧ٌم قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م

.. إن متٙمـ ُمـ اًم٘مْم٤مء ومل ي٘مـض طمتـك ُمـ٤مت ؾمـقاء شمٕمـّدى سمـ٤مًمٗمٓمر أم ٓ .2

ًا قمـ يمؾ يقم، أوقمٜمف  أظمرج  :ويـ٠مصمؿ إن شمٕمـدى اًمـقزم،  قمٜمـف ص٤مم وًمٞمف ُمـ شمريمتف ُمد 

 ومٝمق آصمؿ سمت٠مظمػمه. ،يٚمزم ُمـ اًمتٕمدي اًم٘مْم٤مء ومقراً  -يمام شم٘مدم-ٕٟمف 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ـــــْقمِ  ـــــ٤معمقت دوَن َص ـــــ٥ٌم سم  وواضِم

 

ـــــــْقمِ  ـــــــؾِّ َي ـٍ ًمٙم ـــــــ ـــــــَد مَتَٙمُّ  سمٕم

 ُُمــــدُّ ـمٕمــــ٤مٍم هم٤مًمِــــ٥ٍم ذم اًمُ٘مــــْقِت  

 

ِز اًمِٗمْٓمــــَر خلَــــقْ   ِف َُمــــْقِت وضَمــــقِّ
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 :مسألة  

 ،ضم٤مز ًمـف شمـ٠مظمػم اًمٗمديـ٦م ..ُمـ وضم٧ٌم قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م ًمٕمجزه قمـ اًمّمقم يم٤مًمٙمٌػم

اد ًمقاطمـد، ٓ ، وًمف سف أُمدسمٕمد ٥مّٕن وىم٧م وضمقهب٤م مل جي :وٓ جيقز ًمف شم٘مديٛمٝم٤م

 ُمّد ٓصمٜملم، وٓ ُمد وسمٕمض آظمر ًمقاطمد: ٕن يمؾ ُمد  ومدي٦م شم٤مُم٦م.

 :تتمة 

ومـ٢من ٟمـقوا ًمـٞماًل وأصـٌحقا  ،إذا سمٚمغ اًمّمٌل أو ىمدم اعمًـ٤مومر أو ؿمـٗمل اعمـريض 

وًمـق ضمـ٤مُمع  ،ًمزوال ُمٌٞمحـف :وًمزُمٝمؿ إمت٤مم اًمّمقم ،طمرم قمٚمٞمٝمؿ اإلومٓم٤مر ..ص٤مئٛملم

 زُمتف اًمٙمٗم٤مرة. ًمسمٕمد زوال ُم٤مٟمٕمف ويم٤من ص٤مئاًم.. أطمدهؿ 

 ،اؾمـتح٥م هلـؿ اإلُمًـ٤مك سم٘مٞمـ٦م اًمٜمٝمـ٤مر ..أُّم٤م إذا يم٤مٟمقا ُمٗمٓمريـ وًمق سمؽمك اًمٜمٞمـ٦م

ٓ جيـ٥م قمٚمٞمـف اإلُمًـ٤مك سمـؾ يًــ، وُمــ طمـرم  ..ومٛمـ ضم٤مز ًمف اًمٗمٓمر فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤مً 

 وضم٥م قمٚمٞمف اإلُم٤ًمك. ..قمٚمٞمف فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم، أو سم٤مـمٜم٤مً 

سمـدون أن يتٕمـ٤مـمك وحيرم اًمقص٤مل ذم اًمّمقم: وهق أن يّمقم يقُملم ُمتتـ٤مًمٞملم 

ّٓ وٓ شمٜمتٗمل الرُم٦م  ،سمٞمٜمٝمام ُمٗمٓمر سمتٕمـ٤مـمل ُمـ٤م ُمــ ؿمـ٠مٟمف أن ي٘مـقي وًمـق ؾمٛمًـ٦م ٓ  إ

 سمٜمحق مج٤مع.

 ،ؾمــ شمٜمٌٞمٝمـف وٓ جيـ٥م ..وم٢من يم٤من فم٤مهر طم٤مًمف اًمت٘مقى ،وإذا رأى ص٤مئاًم ي٠ميمؾ

 وضم٥م شمٜمٌٞمٝمف. ..وإن يم٤من فم٤مهر طم٤مًمف اًمتٝم٤مون سم٠مواُمر اهلل

 :مسألة 

 ٕن  :ػممل جي٥م رء ًمٚمت٠مظم ..اًمًٜم٦م إوممظمر ٟمحق اهلرم اًمٗمدي٦م قمـ أًمق  

                                                 

 .(576)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (1)
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وضمقهب٤م قمغم اًمؽماظمل، يمام ذم اًمٌجػمُمـل قمــ اإليٕمـ٤مب، واًمٓمريـؼ اًمثـ٤مين جيـ٥م اعمـد 

 أيْم٤ًم سمٗمقات ومْمٞمٚم٦م اًمقىم٧م.

ّٕن  :قمغم ُمـ أومٓمر فم٤مٟم٤ًم همروب اًمِمٛمس ؾمقاء سم٤من ال٤مل أم ٓوجي٥م اًم٘مْم٤مء 

ومّمـقُمف  ..إصؾ سم٘مـ٤مء اًمٜمٝمـ٤مر، سمخـالف ًمـق أيمـؾ فم٤مٟمـ٤ًم سم٘مـ٤مء اًمٚمٞمـؾ ومل يـٌـ الـ٤مل

 ٕن إصؾ سم٘م٤مء اًمٚمٞمؾ. :صحٞمح

 فالخالصة: 

وإن ؿمـؽ ذم  ،يمـ٤من إصـؾ سم٘مـ٤مء اًمٜمٝمـ٤مر ..اٟمف ًمـق ؿمـؽ ذم همـروب اًمِمـٛمس 

 ..ومحٙمـؿ قمٚمٞمـف سم٤مٕصـؾ إٓ إن سمـ٤من الـ٤مل ،ٚمٞمؾيم٤من إصؾ سم٘م٤مء اًم ..ـمٚمقع اًمٗمجر

وإن سم٤من  ،وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ..ن اًمقىم٧م هن٤مراً أوم٢من سم٤من  ال٤مل،طمٙمٛمٜم٤م قمغم طم٥ًم 

 ومّمقُمف صحٞمح. ..أٟمف ًمٞمؾ

 :تنبيه  

ُمـ اًمٜمـ٤مس أهنـؿ قمٜمـدُم٤م يًـٛمٕمقن أذان اًمٗمجـر هيرقمـقن إمم  سمٕمضمم٤م ي٘مع ومٞمف 

ح دوهـذا ظمٓمـ٠م ومـ٤م ،ن يـ١مذناًمنمب أو إيمؾ فمٜمـ٤ًم ُمـٜمٝمؿ ضمـقاز ذًمـؽ ُمـ٤م دام اعمـ١مذ

ٕن اعمــ١مذن ٓ يــ١مذن إٓ سمٕمــد ـمٚمــقع اًمٗمجــر، ومٕمــغم هــذا ًمــق أذن اعمــ١مذن  :واوــح

 :أو ٟمزع اعمجـ٤مُمع ،وإن أظمرج ُم٤م ذم ومٛمف ،سمٓمؾ صقُمف ..واًمِمخص ي٠ميمؾ أو ينمب

)إذا ـمٚمع اًمٗمجر وأظمرج اًمِمخص ُم٤م ذم ومٛمف أو ٟمزع اعمج٤مُمع  :ٕن اًمٗم٘مٝم٤مء إٟمام ىم٤مًمقا

ومل ي٘مقًمـقا إذا أذن اعمـ١مذن،  ،ي٘مقًمقن: إذا ـمٚمـع اًمٗمجـرصح صقُمف( ومٝمؿ  ..ُم٤ٌمذة

 ومٓمٚمقع اًمٗمجر يٙمقن ىمٌؾ إذان، يمام أؾمٚمٗمٜم٤م.
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 ضيً الصْو ّمهسٍّاتُ

ػم اًمًحقر ُم٤م مل ي٘مـع ذم الـرج يًـ شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر سمٕمد شمٞم٘مـ اًمٖمروب، وشم٠مظم 

 ووٞمؼ اًمقىم٧م.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: 

ـــرُ  ـ  َُمـــْع قِمٚمـــؿ اًمٖمـــروِب ُيٗمٓمِ  وؾُمـــ

 

رُ ـُسمًــــــ ــــــحُّ ًَ ــــــُف اًمَت ًُ  رقَم٦ٍم وقمْٙم

ويًـ أن يٗمٓمر قمغم رـم٥م، وم٢من مل جيد.. ومٚمٌـ، وم٢من مل جيد.. وم٠مي رء مل متًـف  

 اًمٜم٤مر، وم٢من مل جيد.. ومٛمج٦م ُم٤مء. 

 أن يٖمتًؾ ىمٌؾ اًمٗمجر.يمام يًـ عمـ أضمٜم٥م ذم ًمٞمؾ رُمْم٤من 

 ىم٤مل ذم اًمزسمد: 

ـــــِر  ـــــِد اًمت ٛم ـــــ٤مء ًمَِٗمْ٘م ـــــُر سم٤معم   واًمِٗمٓم

 

ـــُؾ َُمــــ َأضمٜمَـــ٥َم ىمٌـــَؾ اًمٗمجـــرِ  ًْ  وهُم

ويٙمره شمذوق ـمٕم٤مم ًمّم٤مئؿ: ٕٟمف ىمد ي١مدي إمم سمٚمٕمـف ومٞمٗمٓمـر سمـذًمؽ، يمـام يٙمـره  

 آطمتج٤مم ذم هن٤مر رُمْم٤من: ٕٟمف يْمٕمػ اًمّم٤مئؿ.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: 

ــــــــُؽ وَذْوٌق  ــــــــَرُه اًمَٕمْٚم  وُيْٙم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤ممْ   واطمتَِج

 

 وَُم٩مُّ ُم٤مء قمٜمد ومِٓمٍر ُِمــ صـٞم٤مم

 يمام يٙمره آؾمتٞم٤مك سمٕمد اًمزوال ًمٚمّم٤مئؿ، يمام شم٘مدم ذم سم٤مب اًمٓمٝم٤مرة. 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد: 

َواْل   أُم٤م اؾمتِٞم٤مُك ص٤مئٍؿ سمٕمد اًمـز 

 

ُرُم اًمِقَص٤مْل   وم٤مظمتػَم مل ُيْٙمَرْه وحَيْ
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 وإيوم ايمػوضؾي ايمتل يسـ صقومفو هل:

يقم قمرومف ًمٖمػم ال٤مج، وهق اًمٞمقم اًمت٤مؾمع ُمـ ؿمٝمر ذي الجـ٦م: ًم٘مقًمـف              

ٌََٚم٦مً  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:)) ـَتْ٘م ًْ  َُم٤مِوـَٞم٦ًم َوُُم
ـُر ؾَمـٜمََتلْمِ َوَصـْقُم  َصـْقُم َيـْقِم قَمَروَمـ٦َم ُيَٙمٗمِّ

ُر ؾَمٜم٦ًَم َُم٤مِوَٞم٦مً  (( أظمرضمف ُمًـٚمؿ وأمحـد، وصـقم يـقم قم٤مؿمـقراء وهـق  قَم٤مؿُمقَراَء ُيَٙمٗمِّ

اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ ؿمٝمر اعمحرم، ويًـ يمذًمؽ صٞم٤مم يقم شم٤مؾمققم٤مء وهـق اًمت٤مؾمـع ُمــ 

ـ  اًْمَٞمـْقَم  ٟمٗمس اًمِمٝمر: ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ:)) َُصـقَُم َٕ ـْ سَمِ٘مٞمـ٧ُم إمَِم ىَم٤مسمِـٍؾ  ًَمـِئ

(( أظمرضمف ُمًٚمؿ وأمحد، وصقم ؾم٧م ُمـ ؿمٝمر ؿمقال وًمـق همـػم ُمتقاًمٞمـ٤مت: ٤مؾِمعَ اًمت  

ٌََٕمـُف ؾِمـتّ  ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ:)) ـْ َصـ٤مَم َرَُمَْمـ٤مَن صُمـؿ  َأشْم اٍل يَمـ٤مَن  ٤مً َُمـ ـْ ؿَمـق  ُِمـ

ْهرِ  (( أظمرضمف ُمًٚمؿ وأمحـد، وصـقم آصمٜمـلم واخلٛمـٞمس ُمــ يمـؾ ؿمـٝمر، يَمِّمَٞم٤مِم اًمد 

: عمـ٤م ورد قمٜمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ ومـٞمام أظمرضمـف وصمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمـٝمر يمـذًمؽ

صْمٜملَْم  اإلُم٤مم ُمًٚمؿ واإلُم٤مم أمحد وهمػممه٤م:)) ِٓ ـْ َصْقِم َيْقِم ا ىَم٤مَل َذاَك َيـْقٌم  ،َِوؾُمِئَؾ قَم

ـْ يُمـؾِّ ؿَمـْٝمرٍ  :ىَمـ٤مَل وَمَ٘مـ٤مَل  ،ُوًمِْدُت ومِٞمِف َوَيْقٌم سُمِٕمْث٧ُم َأْو ُأْٟمِزَل قَمكَم  ومِٞمفِ  (( َصـْقُم صَماَلصَمـ٦ٍم ُِمـ

اعمراد سم٤مًمثالصم٦م إي٤مم: إي٤مم اًمٌٞمض وهـل اًمث٤مًمـ٨م قمنمـ واًمراسمـع قمنمـ واخلـ٤مُمس و

 ـَ ُِمـ مَ قْ ُّمـٟمَ  نْ أَ  ؿَ ٚم  ؾَمـوَ  فِ ْٞمـٚمَ قمَ  اهلُل غْمَ َصـ اهللِ ُل قْ ؾُمـ٤م رَ ٟمَ رَ ُمَ أَ ))أيب ذر، ىم٤مل :قمنملدي٨م 

(( أظمرضمـف اسمــ ةَ نَمَ قمَ  َس مَخْ ، وَ ةَ نَمَ قمَ  عَ سمَ رْ أَ ، وَ ةَ نَمَ قمَ  َث اَل صمَ   ضِ ٞمْ ٌِ اًمْ  ٤ممِ ي  أَ  ٦مَ صمَ اَل صمَ  رِ ٝمْ اًمِم  

 طم٤ٌمن، وؾمٛمٞم٧م سم٤مٕي٤مم اًمٌٞمض ٕن ًمٞم٤مًمٞمٝمـ ُمٜمقرة سمْمقء اًم٘مٛمر ٓيمتامًمف.

يمام يًـ صـٞم٤مم إيـ٤مم اًمًـقد، يمـام ورد قمٜمـد اإلُمـ٤مم اًمـديٚمٛمل، وهـل اًمتـ٤مُمـ 

ٟمف يٜمٌٖمل أن يّمـقم أواًمٕمنمون، واًمت٤مؾمع واًمٕمنمون، واًمثالصمقن ُمـ يمؾ ؿمٝمر، إٓ 

 امل ظمروج اًمِمٝمر ىم٤مسًا أي شمًع وقمنمون.اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ اًمِمٝمر ٓطمت
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 وؾمٛمٞم٧م سم٤مٕي٤مم اًمًقد ٓؿمتداد اًمٔمٚمٛم٦م ذم ًمٞم٤مًمٞمٝم٤م ًمٕمدم وضمقد اًم٘مٛمر.

ٓ جيـقز ىمٓمٕمـف ويّمح ىمٓمع صقم اًمٜمٗمؾ وًمق سمٖمػم قمذر، سمخالف اًمٗمرض وم٢مٟمف 

 إٓ ًمٕمذر.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد ذم ذيمر ؾمٜمٞم٦م صٞم٤مم هذه إي٤مم:

ــــــفْ  ــــــقِم قَمَروَم ــــــٜم ٦م صــــــٞم٤مُم ي  وؾم

 

ـــ٨م أوـــَٕمَٗمفْ  ــــ ذم الـــ٩م طمٞم  إٓ عمَِ

  
ِ
 وؾِمــــــــ٧مِّ ؿمــــــــقاٍل وسمــــــــ٤مًْمِقٓء

 

 
ِ
 َأْومَم وقم٤مؿمـــــــــقرا وشم٤مؾمـــــــــققم٤مء

ــعْ   ــلِم يمــذا اخلٛمــٞمُس َُم  وَصــْقُم آصمٜم

 

عْ  ــــــ َذَ ـــــْٞمٍض وَأضِمـــــْز عَم  أيـــــ٤مِم سمِ

ــــ٤مذم ا  ــــال ىَمَْم ــــُف سم ــــِؾ أن ي٘مَٓمَٕم  ًمٜم ٗم

 

ــــ٤م ــــد وُمِرَو ــــ٤م ىم ــــٌع عم ــــْز ىَمْٓم  ومل جَيُ

  

 شناٗ الفطس

وشمًـٛمك أيْمـ٤ًم  ،ٕهن٤م دم٥م قمٜمد ومٓمر اًمٜم٤مس ُمـ صقم رُمْم٤من :ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ

ـْ : وم)زيم٤مة اًمٌدن( ـِ  َٕم ٌ ٤مسٍ  اسْم  قَمَٚمْٞمفِ  اهلُل َصغم   اهللِ َرؾُمقُل  وَمَرَض )):ىَم٤مَل  ريض اهلل قمٜمف قَم

٤مِئؿِ  ـُمْٝمَرةً  اًْمِٗمْٓمرِ  َزيَم٤مةَ  َوؾَمٚم ؿَ  ـْ  ًمِٚمّم  ْٖمقِ  ُِم وَمـ٨ِم  اًمٚم  ـ٤ميِملمِ  َوـُمْٕمَٛمـ٦مً  َواًمر  ًَ  أظمرضمـف ((ًمِْٚمَٛم

.٦مسمٛمٕمٜمك اخلٚم٘م ةوشمًٛمك اًمٗمٓمروصححف ال٤ميمؿ،  د واسمـ ُم٤مضمفوأسمق دا

 وهل: ،سمنموط ودم٥م زيم٤مه اًمٗمٓمر 

همروب اًمِمـٛمس آظمـر يـقم ُمــ رُمْمـ٤من و  ةطمٞم٤مة ُمًت٘مر : أن يدرك طمٌل أوًٓ 

ّٓ  ُمـ ؿمقال، ءاً ضمز وهـق  ،سمٖمـروب اًمِمـٛمس آظمـَر يـقٍم ُمــ رُمْمـ٤منَ  ومال دمـ٥م إ

وٓ شمً٘مط سمام حيدث سمٕمد هـذا اًمنمـط  ُمــ ٟمحـق: ُمـقت وـمـالق   حٞم٤مة ُمًت٘مرة،سم

 يمام ٓ دم٥م سمام حيدث سمٕمد همروب ؿمٛمس آظمر يقم ُمـ ٟمٙم٤مح وهمػمه.، سم٤مئـ
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 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ــــْٝمرِ   إِْن هَمَرسَمــــ٧ْم ؿَمــــْٛمُس مَتـَـــ٤مِم اًمِم 

 

ــــرِ  ــــْقِم اًمِٗمْٓم ــــُرْوِب َي ــــ٥ْم إمِم هُم  دَمِ

ومـ٢مذا  ،ومـال دمـ٥م قمـغم يمـ٤مومر أصـكم طمتـك يًـٚمؿ ،: أن يٙمقن اعمزيمل ُمًٚمامً شموكقوً  

رشمـد سمخـالف اعم ،وضم٧ٌم قمٚمٞمف اًمزيم٤مة ُمـ سمٕمد إؾمالُمف إذا وضمدت اًمنمـوط ..أؾمٚمؿ

 وم٢مٟمف يٓم٤مًم٥م هب٤م وىم٧م ردشمف، يمام شم٘مدم.

 ،سمــؾ دمــ٥م قمــغم ؾمــٞمده :ومــال دمــ٥م قمــغم قمٌــد ،طمــّراً اعمزيمــل  يٙمــقن أن: شمويمثــوً 

 ُمـ ؿمقال. اً ُمـ رُمْم٤من وضمزء اً ومٞمخرضمٝم٤م اًمًٞمد قمٜمف إذا أدرك اًمٕمٌد ضمزء

وضمٌـ٧م اًمزيمـ٤مة  قمـغم   ..صمؿ ُمـ٤مت اًمًـٞمد ،وًمق أظمرج زيم٤مة اًمٕمٌد ىمٌؾ اًمٖمروب

صمؿ سم٤مع اًمٕمٌـد ىمٌـؾ  ،ج اًمًٞمد زيم٤مة قمٌده ىمٌؾ اًمٖمروباًمقارث ُمرة أظمرى، وًمق أظمر

 ٟمت٘مؾ إًمٞمف.إن اعمٚمؽ  :وضم٥م اإلظمراج قمغم اعمِمؽمي ..اًمٖمروب أيْم٤مً 

 واًم٤ٌمىمل قمغم ُم٤مًمؽ سم٤مىمٞمف. ،ومتٚمزُمف اًمزيم٤مة سم٘مدر ُم٤م ومٞمف ُمـ الري٦م ..ضأُم٤م اعمٌٕم  

فومٛمـ وضمدت ومٞمف هذه اًمنموط وضم٧ٌم قمٚمٞمف  ًِ وومٓمرُة َُمـ قمٚمٞمف  ،ومِْٓمَرُة ٟمٗم

 ٦ٍم،زوضمـو قمٌـد،  أُمـ٦ٍم، ُمــ ،ُتف وىم٧م همروب اًمِمٛمس آظمر يقم ُمـ رُمْم٤منقٟمئُمَ 

أُمـ٤م اًمٙمٌـػم  ، ٓ يمٌـػم ىمـ٤مدر قمـغم اًمٙمًـ٥م ،ن ؾمٗمؾإصٖمػم و وًمدٍ و ،وإن قمال وواًمدٍ 

  ، يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.اًمزيم٤مة واًمده ومٞمخرج قمٜمف ..قمـ اًمٙم٥ًم اًمٕم٤مضمز

طمـدهؿ همـػم ن يمـ٤من أإأُمـ٤م  ،ُمًـٚمٛملم ُمـ شمٚمزُمـف ٟمٗم٘مـتٝمؿ يم٤من نإويمؾ ذًمؽ  

سمـ٠من  ،ويمـذا إن وَوضَمـَد ُمـ٤م ُيـ١َمدِّي قمـٜمٝمؿ، ومال دم٥م قمٚمٞمف إظمراج اًمزيم٤مة قمٜمـف ..ُمًٚمؿ

ووم٤موـاًل قمــ  ،وُمئقٟم٦م ُمـ شمٚمزُمف ٟمٗم٘متف ًمٞمٚمـف اًمٕمٞمـد ويقُمـف فٟمتئقيٛمٚمؽ وم٤مواًل قمـ ُم

 طمتك ُم٤م  ،ة ووٕمٗم٤ًم وىمدرًا وٟمققم٤ًم وزُم٤مٟم٤ًم وُمٙم٤مٟم٤مً ءدؾم٧م صمقٍب يٚمٞمؼ سمف ُمٜمّم٤ًٌم وُمرو
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ومـ٢من يمـ٤من اًمثـقب ٟمٗمٞمًـ٤ًم  ،ضمرت سمف قمـ٤مده أُمث٤مًمـف ممـ٤م يتجٛمـؾ سمـف يـقم اًمٕمٞمـد وٟمحـقه

وم٤مواًل قماّم حيت٤مج إًمٞمف ُمـ يِمؽمط أن يٛمٚمؽ ، وةوضم٧ٌم اًمزيم٤م ..ويٛمٙمـ إسمداًمف سمالئؼ

ٕٟمف ؾمقف حيت٤مج إًمٞمف، وّٕٟمف يٌ٘مـك  :وًمق ذم اًمّمٞمػ زي٤مدةاًم ومٞمؽمك ًمف ،اًمزي٤مدة ًمٚمؼمد

 ًمٚمٛمٗمٚمس إذا أظمذ ُمٜمف ُم٤م يٛمٚمٙمف ًمًداد ديٜمف، واًمٗمٓمرة ًمٞم٧ًم سم٠مؿمد ُمـ اًمديـ.

ىم٤مل ذم سمنمى اًمٙمريؿ: )ويمذا ٓسمد ُمـ يمقٟمف وم٤مواًل قمام اقمتٞمد ًمٚمٕمٞمد ُمـ يمٕمؽ 

 .اهـوٟمحقه. ىم٤مل اًمنمىم٤موي: وٓ يت٘مٞمد ذًمؽ سمٞمقم اًمٕمٞمد( 

 زسمد:ىم٤مل ص٤مطم٥م اًم

ـــــفْ  ـــــِف ومِْٓمَرشُم ـــــُر قَمَٚمْٞم ـــــِٚمُؿ اُل ًْ  واعُم

 

 

 

 

 

ـــــفْ  ـــــِف ُُم١ْمَٟمُت ـــــِذْي قَمَٚمْٞم ـــــَرُة اًم   َوومِْٓم

     

 :فائدة 

ا يمـ٤من يـقم  اجلٛمٕمـ٦م هـق يـقم ذوم٢م ،اعمت٠مظمرة قمـ يقم اًمٕمٞمد ٦مٞمٚمٚماًمٕمٞمد هل اًم ٦مًمٞمٚم

سمخالف سم٤مىمل إي٤مم ومـ٢من ًمٞمٚمتٝمـ٤م شمت٘مـدم  ،شمٙمقن ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد هل ُم٤ًمء اجلٛمٕم٦م..اًمٕمٞمد 

 . قمٚمٞمٝم٤م

 :مسألة  

ٓ دم٥م قمغم واًمده إظمراج اًمزيمـ٤مة قمٜمـ٦م إٓ إن يمـ٤من قمـ٤مضمزًا قمــ  ..اًم٤ٌمًمغ آسمـ

أُم٤م إذا مل يٙمـ ًمديـف ُمـ٤مٟمع أو يمـ٤من ًمديـف  ،ًمدي٦م ُم٤مٟمع يٛمٜمع ُمـ اًمٙم٥ًم :أي ،اًمٙم٥ًم

ـُ إٓ إن ويمؾ  ،ومال دمزئ اًمزيم٤مة ًمق أظمرضمٝم٤م واًمده ..ُم٤مٟمع وًمٙمـ ًمديف ُم٤مل أسمـ٤مه  آسمـ

 ، وأُم٤م ومٞمخرضمٝم٤م اًمقًمد طمٞمٜمئٍذ. ..ٛمٚمٙمف إي٤مه٤ميٕب ًمالسمـ ودومٕمٝم٤م ايأو  ،ضمٝم٤ماذم إظمر

                                                 

 .(512)سمنمى اًمٙمريؿ  (1)
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اًمٌٜمــ٧م ومٞمخــرج اًمزيمــ٤مة قمٜمٝمــ٤م أسمقهــ٤م طمتــك شمتــزوج، ومــ٢مذا شمزوضمــ٧م.. ًمزُمــ٧م اًمزيمــ٤مة 

 زوضمٝم٤م.

  -وهل: ،أطمٙم٤مم مخ٦ًمووىم٧م زيم٤مة اًمٗمٓمر يٕمؽميف 

 وىم٧م ومْمٞمٚم٦م: وهق إظمراضمٝم٤م يقم اًمٕمٞمد ىمٌؾ صالة اًمٕمٞمد.  ـ1

ُمــ ؿمـّقال  اً ُمــ رُمْمـ٤من وضمـزء اً وىم٧م وضمقب: ذم طمؼ ُمــ أدرك ضمـزء ـ2

 ووضمدت ومٞمف اًمنموط اعمذيمقرة.

 وىم٧م ضمقاز: وهق ُمـ أول ؿمٝمر رُمْم٤من.  ـ3

وىم٧م يمراه٦م: وهق إظمراضمٝمـ٤م يـقم اًمٕمٞمـد سمٕمـد صـالة اًمٕمٞمـد، إٓ عمّمـٚمح٦م  ـ4

 ومال يمراه٦م طمٞمٜمئٍذ.  ..أو وم٘مػم ص٤مًمح يم٤مٟمتٔم٤مر ىمري٥م

 وىم٧م طمرُم٦م: وهق إظمراضمٝم٤م سمٕمد همروب اًمِمٛمس يقم اًمٕمٞمد.  ـ5

إن يم٤من َأصمَِؿ وص٤مرْت ىمْم٤مًء  ..ٞمحرُم شم٠مظمػُمه٤م قمـ يقِم اًمٕمٞمِد، وم٢من أظّمره٤موم 

يمـ٠من مل حييـ  ،صـ٤مرت ىمْمـ٤مء و ٓ إصمـؿ قمٚمٞمـ٦م ..وم٢من أظمر سمٕمـذر، اًمت٠مظمػم سمٖمػم قمذر

 أومل جيد اعمًتحؼ.  ،ُم٤مًمف

وٓ حيّمــؾ ذًمــؽ إٓ سمتًــٚمٞمٛمٝم٤م  ،إظمراضمٝمــ٤م ُمـــ ذُمتــف :ك اإلظمــراجوُمٕمٜمــ

ومال خترج ُمـ ذُمتـف سم٢مظمراضمٝمـ٤م ُمــ داره وووـٕمٝم٤م قمٜمـد اجلـػمان طمتـك ، ًمٚمٛمًتحؼ

 .يمام يٗمٕمؾ  يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، خيرضمٝم٤م سمٕمد ُميض أي٤مم

ومٝمـق  ،إن مل جيـد ُمـ٤م يـ١مدي قمـٜمٝمؿ ..وظمرج سم٘مقًمٜم٤م )إن وضمد ُم٤م ي١مدي قمـٜمٝمؿ( 

هق َُمــ ٓ جيـُد ؿمـٞمئ٤ًم، أو ٓ و٤مسمط اعمٕمن و ،ُُمْٕمِنٍ  وٓ ومٓمرَة قمغم ،طمٞمٜمئذ ُمٕمن

ّٓ   جيدُ  ّٓ  جيد مل   وإذا ،فويقُمَ  اًمٕمٞمد   ًمٞمٚم٦مَ   يٙمٗمٞمف ُم٤م  إ  دون   اًمٌٕمض  يٙمٗمل  ُم٤م إ
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اًمٗم٘مـػميـ  وم٠مسمـ٤مه وم٠مُمـف ،ومقًمـده اًمّمـٖمػم ،صمؿ زوضمتف وظم٤مدُمٝم٤م ،دم ٟمٗمًفىم ..أظمريـ

وإن قمال، صمؿ وًمده اًمٙمٌػم اًمتل دم٥م ٟمٗم٘متف، وومٓمرة وًمد اًمزٟمـ٤م واعمٜمٗمـل سم٤مًمٚمٕمـ٤من قمـغم 

  .أُمٝمام: ًمقضمقب ٟمٗم٘متٝمام قمٚمٞمٝم٤م

أُمـ٤م  ،سمٞمُع ُمًٙمٜمِف وظم٤مدٍم حَيت٤مُج إًمٞمـ٦مقمٚمٞم٦م ُمـ أضمؾ إظمراج اًمزيم٤مة و ٓ جي٥ُم  

ويٛمٙمــ إظمـراج  ،سمـداهلام سمالئ٘مـلم سمـفإأي اعمًٙمـ واخلـ٤مدم ويٛمٙمــ  ًمق يم٤مٟم٤م ٟمٗمٞمًلم

ويِمؽمي ُمًٙمٜم٤ًم وظم٤مدُم٤ًم يٚمٞمؼ سمف  ،ًمزُمف سمٞمٕمٝمام ..اًمزيم٤مة ُمـ اًمتٗم٤موت سمٞمٜمٝمام سمٕمد اًمٌٞمع

 صمؿ خيرج اًمزيم٤مة ُمـ اعمتٗم٤موت اعمتٌ٘مل. 

 :فائدة  

يِمؽمط قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ذم إظمراج اًمزيم٤مة أن يٙمقن وم٤مواًل قمـ ديٜمف وًمق 

 ظمالوم٤ًم ًمٚمِمٞمخ اًمرُمكم إذ ٓ يِمؽمط ذًمؽ. ،ُم١مضمالً 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ـِ   َيْٗمُْمـــؾِ  ُمٝمـــام يٙمُٗمـــرُ  َُمــــ واؾمـــَتْث

 

 وَُمٜمْـــــِزلِ  وظمـــــ٤مِدمٍ  ىُمْقشمِـــــفِ  قمــــــ

 

 

 

ـــــفِ  ـــــْقِت  وَدْيٜمِ ــــــ وىُم ـــــفْ  َُم  َُمُئقَٟمَت

 

ــــــُؾ  ــــــقمَ  حَيِٛم ــــــِدهِ  ي ــــــفْ  قمٞم  وًمٞمَٚمَت

 

 

 

 :قاعدة  

ويًـتثٜمل ُمــ  ،دةهـذا ُمٜمٓمـقق اًم٘م٤مقمـ ،يمؾ ُمـ شمٚمزُمف ٟمٗم٘م٦م همػمه شمٚمزُمف ومٓمرشمـف

ًمتقىمػ إقمٗمـ٤مف إب قمـغم  :ٚمزم ومٓمرهت٤مشمٚمزم ٟمٗم٘متٝم٤م وٓ تزوضم٦م إب، وم ..اعمٜمٓمقق

 ،وإقمٗم٤مومــف ُمتقىمــػ قمــغم اًمٜمٗم٘مــ٦م ،إقمٗمــ٤مف إب آسمـــجيــ٥م قمــغم  فأٟمــ :أي ،اًمٜمٗم٘مــ٦م

 واًم٘مري٥م  ،اًمٙم٤مومر  اًمٕمٌد ..هذا اعمٜمٓمقق  ُمـ أيْم٤ًم   ، ويًتثٜملآسمـ قمغم    ومقضم٧ٌم

                                                 

 .(161)اٟمٔمر: هن٤مي٦م اًمزيـ  (1)
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ًمٕمـدم وضمقهبـ٤م قمٚمـٞمٝمؿ  :ٚمزم ومٓمرهتؿشمٚمزم ٟمٗم٘متٝمؿ وٓ توم ،واًمزوضم٦م اًمٙم٤مومرة  ،اًمٙم٤مومر

 أصاًل.

وُمٗمٝمقم اًم٘م٤مقمدة: يمؾ ُمـ ٓ شمٚمزُمف ٟمٗم٘م٦م همػمه ٓ شمٚمزُمف ومٓمرشمف، ويًـتثٜمل ُمــ  

 ٚمزم اًمًٞمد ٟمٗم٘متف وشمٚمزُمف ومٓمرشمف. شمال وم ،اًمٕمٌد أسمؼ ..ذًمؽ

 :مسألة  

يـقم ُمــ رُمْمـ٤من  أقمٓمـل  ظمرآًمق يم٤من اًمِمخص ُمٕمنًا وىمٌؾ همروب ؿمٛمس 

ومج٤مء وىم٧م اًمٖمروب وهق يٛمٚمؽ وم٤مواًل قمــ ىمـقت  ،زيمقات ُمـ أؿمخ٤مص يمثػميـ

ٕٟمـف  :وضم٧ٌم قمٚمٞم٦م اًمزيمـ٤مة ..تف يمذًمؽ٘مووم٤مواًل قمـ ُمـ شمٚمزُمف ٟمٗم ،يقم اًمٕمٞمد وًمٞمٚمتف

 قمٓم٤مئف إي٤مه٤م ومقضم٧ٌم اًمزيم٤مة قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م.يٛمٚمؽ شمٚمؽ اًمٗمٓمرة سم٢م

وجي٥م قمغم اًمِمخص إظمراج اًمزيم٤مة ذم اعمٙم٤من اًمذي همرسم٧م قمٚمٞم٦م اًمِمٛمس ومٞمـف  

 ذم ن يقيمـؾ همـػمهأٓ جيقز و ظمر،آوٓ جيزئ إظمراضمٝم٤م ذم سمٚمد  ،آظمريقم ُمـ رُمْم٤من

وٓ جيقز يمذًمؽ ٕهٚمـف إن خيرضمقهـ٤م ٟمٞم٤مسمـ٦م  ،ضمٝم٤م قمٜمف ذم سمٚمده وهق هم٤مئ٥م قمٜمٝم٤ماظمرإ

 يمام يٗمٕمؾ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس اًمٞمقم. وإن ويمٚمٝمؿ،  قمٜم٦م وهق هم٤مئ٥م

أُمداٍد سمُٛمدِّ اًمٜمٌلِّ صـغم اهلل قمٚمٞمـ٦م  أرسمٕم٦مُ  واًمّم٤معٌ  ،ص٤معٌ زيم٤مة اًمٗمٓمـر وُم٘مدار 

شمًـ٤موي مخًـ٦م  واعمد ُم٤م ي٘م٤مرب طمٗمٜم٦م سمٞمد رضمؾ ُمٕمتـدل، وإرسمٕمـ٦م إُمـدادوؾمٚمؿ  

ر وُمـ٤م وُم٘مـداره٤م قمٜمـدٟم٤م ذم اًمِمـح ،اعُمـدُّ ِرـْمـٌؾ وصُمْٚمـ٨ٌم ّٕن  :أرـم٤مل وصمٚم٨م سمٖمـدادي

أن  :وي٘مـ٤مل ،ن اعمـد يًـ٤موي رـمـؾ وصمالصمـ٦م أرسمـ٤مع اًمرـمـؾٕ :ؾمٌٕم٦م أرـم٤مل :طمقاًمٞمٝم٤م

 قمٝمده    ذم  يٙم٤مل يم٤من   ٕن ُم٤م ،جُيزُئف إٓ اًمَٙمٞمُؾ  وٓ ،ٟمٌقي  ُمد    اًمِمحري اًم٘مرص 

                                                 

 .(513)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (1)
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ويٕمتؼم اًمقزن ومٞمام يقزن ذم قمٝمده  صغم اهلل  ،صغم اهلل وقمٚمٞم٦م وؾمٚمؿ  يٕمتؼم ومٞمف اًمٙمٞمؾ

 ،إذ اعمٞمًـقر ٓ يًـ٘مط سم٤معمٕمًـقر ف:أظمرضم ..وُمـ ُمٚمؽ سمٕمض اًمّم٤مع ،وقمٚمٞم٦م وؾمٚمؿ

ِزُئف إٓ ُمـ هم٤مًم٥ِم ىُمقِت اًمٌٚمد وجيزئ اجلٜمس إقمغم قمـ إدٟمك اًمذي هـق  ،وٓ جُيْ

ن يمـ٤من همـػمه أقمـغم إ٥م ىمقت اًمٌٚمد أومْمؾ ُمـ همـػمه ووًمٙمـ هم٤مًم :هم٤مًم٥م ىمقت اًمٌٚمد

 ُمٜمف. 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ــــؾِ  أداءُ  ــــػمِ  صــــ٤معِ  ُِمْث ــــؾِ  ظم ؾْم  اًمرُّ

  

 

ـــــ٦مُ  ًَ ـــــ٨ُم  أرـمـــــ٤ملٍ  مَخْ  ِرـْمـــــؾِ  وصُمْٚم

ـــ٤معِ  ىَمـــْدرُ  ،سَمْٖمـــَدادَ     َسم٤مٕطَْمَٗمـــ٤منِ  اًمّم 

 

 إٟمًــــــ٤منِ  َيــــــَدْي  أرسَمــــــعِ  ىَمِريــــــ٥ُم 

 

 

 

ــــفُ و ًُ ــــْقُت  ضِمٜمْ ـَ  اًمُ٘م ــــ ــــ ُِم ِ ـاعُمَٕم  نم 

 

ــــــرِ  سَمَٚمــــــدِ  ْقِت ىُمــــــ هم٤مًمِــــــ٥ِم   اعُمَٓمٝم 

ّٓ إذا يم٤من ومٞمف ىمدر ص٤مع ُمـ اًمقاضم٥م.    وٓ خيرج ُمـ اعمختٚمط ؿمٞمئ٤ًم إ

 ىومـ٢من شمًـ٤مو ،ٕقمـغم اًمـذي هـق هم٤مًمـ٥م ىمـقت اًمٌٚمـداقمــ  إدٟمـكوٓ جيزئ  

ًمٙمـ ذم )ذطمل اإلرؿم٤مد(، يمام ذيمره  :جيزئ فواًمّمحٞمح أٟم ،ومٗمٞمف ظمالف آصمٜملم..

س اعمًــ٤موي وإن همٚمٌــف اًمٜمــقع ًمٖمٚمٌــ٦م أٟمــف ٓ جيــزئ اجلــٜم ((سمنمــى اًمٙمــريؿ))ذم 

 . آىمتٞم٤متسمٙمقٟمف أقمغم سمزي٤مدة ٟمٗمع  وآقمت٤ٌمر ،اجلٜمس

ٕقمـغم ومألقمـغم، اوىمد رُمز سمٕمْمٝمؿ أضمٜمـ٤مس ُمـ٤م دمـ٥م ومٞمـف زيمـ٤مة اًمٗمٓمـر ُمرشمٌـ٤ًم  

 سم٘مقًمف: 

 اَلً ثَ َُمـ كَٙمـطَم  زٍ ُْمـرَ  ْي ٤ًم ذِ خَ ٞمْ ؿَم  ْؾ ؾَم  ٤مهللِسمِ 

 

 اَل ِٝمـضَم  قْ ًَمـ رِ ْٓمـٗمِ اًمْ  ٤مةِ يمَ زَ  كِ رْ شمَ  رِ قْ ومَ  ـْ قمَ 

ـــــشم  رَ ُمُ  ْت ٤مءَ ٤م ضَمـــــهُلَـــــو  أَ  ُف وْ رُ طُمـــــ   ٦مٌَ

 

 اَم ؾْمــأَ 
ِ
 اَل ِ٘مــقمَ  قْ ًَمــ رِ ْٓمــاًمٗمِ  ٤مةِ يَمــزَ  ِت قْ ىُمــ ء

                                                  

 .(515)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (1)



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
632 

............................................................................................. 
 اًمنمح  

وهـذا هـق اعمٕمتٛمـد وإن ىمـدم سمٕمـض اعمتـ٠مظمر ذم )): ((سمنمى اًمٙمـريؿ))ىم٤مل ذم 

 وم٢من هذا اًمؽمشمٞم٥م ومٞمف ظمالف ُمًٌقط ذم اعمٓمقٓت.  اهـ، ((اًمتحٗم٦م

ودمزئ ذم صٞمٖمتٝم٤م  ،واًمٜمٞم٦م ذم اًمزيم٤مة واضم٦ٌم ًمٚمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم صدىم٦م اًمتٓمقع 

وٓ يٙمٗمل ىمقًمف )هذه صدىم٦م  ،)هذه ومرض صدىم٦م ُم٤مزم( أو ،ىمقًمف: )هذه زيم٤مة ُم٤مزم(

ٕهنـ٤م ىمـد  :ٕهّن٤م ىمد شمٙمقن ٟم٤مومٚم٦م، ويمذًمؽ ٓ يٙمٗمل ىمقًمف )هذه ومرض ُمـ٤مزم ( :ُم٤مزم (

 شمٙمقن همػم زيم٤مة. 

ــ٦م إمم  ــؾ، وجيــقز أن يٗمــقض اًمٜمٞم ــ٦م اًمٗم٘مــػم أو اًمقيمٞم ــد ُمٜم٤موًم ــ٦م  قمٜم ووىمــ٧م اًمٜمٞم

اًمــدومع إمم اًمٗم٘مــػم أو اًمقيمٞمــؾ سمنمــط أن يٙمــقن  وجيــقز شم٘مــديؿ اًمٜمٞمــ٦م ىمٌــؾ ،اًمقيمٞمــؾ

 شم٘مديٛمٝم٤م سمٕمد اإلومراز: أي متٞمز ُم٤مل اًمزيم٤مة قمـ همػمه٤م.

وشمٖمتٗمر اًمٜمٞم٦م ذم طم٤مًم٦م واطمدة وهل: إذا أظمـذ اإلُمـ٤مم زيمـ٤مة اعمٛمتٜمـع قمــ أدائٝمـ٤م 

وًمٙمــ يٚمـزم اإلُمـ٤مم أن يٜمقهيـ٤م  :وشم٘مع ُمً٘مٓم٦م ًمٚمٗمرض ،ىمٝمرًا، ومٞمٖمتٗمر ذم طمؼ اعم٤مًمؽ

 قمٜمف. 

                                                 

 .(516)اٟمٔمر: سمنمى اًمٙمريؿ  (1)

 ؿمٕمػم : ش ؾمٚم٧م :س سمر :ب

 محص :ح  رز :ر  ذرة :ذ

 ومقل :ف  ُم٤مش :م  قمدس :ع 

 زسمٞم٥م :ز  متر :ت أىِمط :أ 

  ضمٌـ :ج ًمٌـ :ل 
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 الباب السابع

 يف سكْم الْالدًٓ، ّسكْم الصّز، ّيف ذو التربز

 فصل: يف سكْم الْالدًٓ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   چ أَا سكٛم ايٛايدٜٔ ؾكد قاٍ تعازي:

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      چ  ٚقاٍ تعازي:، {٦٣النساء: }چں   ں

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ڱ  ںں  ڻ    

﮸    ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲    ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

﮽    ﮼    ﮻           ﮺   ٚ قاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل  ,{٢٤ – ٢٣اإلسراء: } چ﮹ 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ:  ))بسٚا آبا٥هِ ترنِ أبٓا٩نِ ٚقاٍ عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ: 

 ٝدْا اسبدا  زقٞ اهلل عٓ٘:)) ازب١ٓ ذبت أقداّ ا٭َٗات((, ٚقاٍ ض
 اًمنمح  

 

 فصل: يف سكْم الْالدًٓ

( وردت ومٞمٝم٤مل أظم٤ٌمر اًمٙمثػمة، وىمرهن٤م اهلل شمٕم٤ممم أمو ضمؼقق ايمقايمديـ همؼد)

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں چومول سمعولم: سمٕم٤ٌمدشمف، )

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ        چ ، وومول سمعولم: {٦٣النساء: }

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ 

ے   ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻          ﮼    

وا و ومول رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ:  ))زمرّ  ،{٢٤ – ٢٣اإلسراء: } چ﮽  

وومول فمؾقف ايمصالة وايمسالم: )) اجلـي (أظمرضمف اًمٓمؼماين، )آزموئؽؿ سمػمىمؿ أزمـوؤىمؿ ((

وومول ؽمقدكو احلداد ريض ظمرضمف اخلٓمٞم٥م واًم٘مْم٤مقمل، )(أحتً أومدام إمفوت ((

 اهلل فمـف:
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  ٘  ٚايٛايدددددددإ هلددددددِ سددددددل ٜكددددددّٛ بدددددد

 

 َدددٔ ٜتكدددٞ اهلل ٚاغيدددديٕٛ بايٓطدددب  

ٜٚٓبػدددٞ يًُدددسأ٠ إٔ تعدددسف سكدددٛم ايٛايددددٜٔ, ٚإٔ تكدددّٛ برُٖدددا, ٚأ٫ ربدددايـ  

ن٬َُٗددا   ؾددإٕ اهلل دددٌ ٚعدد٬ قددد أٚدددب عًٝٓددا ا٫َتجدداٍ ٭َسُٖددا . تدددبسٕ   

أٟ: أِسطدددددٓٛا إزي  چں   ںچقٛيددددد٘ ددددددٌ ذندددددسٙ:   أٜتٗدددددا ايٓطدددددا٤  

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    چ  ايٛايدددددٜٔ إسطدددداْاّ 

ِٚ أَددو سددد ايهددر.. ؾٛادددب عًٝددو اسرتاَُٗددا ٚ    ,چھ أٟ: إذا بًددؼ أبددٛى أ

أٟ: ٫ تٓادددل  {أف  }إدددد٬ هلُدددا ٚايتدددأ ب هلُدددا إزي سدددد إٔ ٫ تكدددٍٛ هلُدددا     

 دٍ ع٢ً ايتكذس  ......................أَاَُٗا ست٢ سيجٌ ٖرٙ ايه١ًُ اييت ت
 اًمنمح  

ــــف ــــقم زم ــــؿ ضمــــؼ يؼ ــــدان هل  وايمقايم

 

 مــــ يتؼـــل اهلل واظمـــديمقن زمويمـســـى

ويـبغل يمؾؿرأة أن سمعرف ضمؼقق ايمقايمديـ، وأن سمؼقم زمػمَهو، وأٓ ختويمػ  

ىمالمفام ن همنن اهلل صمؾ وفمال ومد أوصمى فمؾقـو آمتثول ٕمرَهو . سمدزمرن أيتفو ايمـسوء 

( يم٤مُماًل ٓ أي: أضْمسـقا إلم ايمقايمديـ إضمسوكوً  چں   ںچصمؾ ذىمره: ومقيمف 

  چڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ چشم٘مّمػم ومٞمف، )

أي: إذا زمؾغ أزمقك أْو أمؽ ضمد ايمؽػم.. همقاصمى فمؾقؽ اضمؼمامفام و إصمال هلام 

هذه أي: ٓ سمـطؼ أمومفام ضمتك زمؿثؾ  {أف  }وايمتلدب هلام إلم ضمد أن ٓ سمؼقل هلام 

ومال شم١مومػ ُمـ رء (، ىم٤مل اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه: ))ايمؽؾؿي ايمتل سمدل فمعم ايمتضجر

شمراه ُمـ أطمدمه٤م أو ُمٜمٝمام مم٤م يت٠مّذى سمف اًمٜم٤مس، وًمٙمـ اصؼم قمغم ذًمؽ ُمٜمٝمام، 

(( اهـ، وىم٤مل واطمت٥ًم ذم إضمر صؼمك قمٚمٞمف ُمٜمٝمام، يمام صؼما قمٚمٞمؽ ذم صٖمرك

، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: "أّف "ٕمٜمك وىمد اظمتٚمػ أهؾ اعمٕمروم٦م سمٙمالم اًمٕمرب ذم ُميمذًمؽ: ))

 ُمٕمٜم٤مه:
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أٟ: إذا   چھ  ے  ے   ۓچ , بددددددددددٌ تددددددددددأ ب هلُددددددددددا, چھ  ھ چ 

 خاربتُٗا ؾداربُٗا بايه٬ّ اسبطٔ ايدرٟ ذبدب إٔ خياربدو بد٘ أ٫ٚ ى,    

 , أٟ: تريٌچ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ چ
 اًمنمح  

ٌُح. وىم٤مل آظمرون: إّف: وؾمخ إفمٗم٤مر واًمتػ يمّؾ ُم٤م  يمّؾ ُم٤م همٚمظ ُمـ اًمٙمالم وىم

(( اهـ، وىم٤مل اًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م ذم شمٗمًػمه ٧م سمٞمدك ُمـ إرض ُمـ رء طم٘مػمرومٕم

وذم رواي٦م أظمرى قمـ جم٤مهد إذا وضمدت ُمٜمٝمام ))اًمناج اعمٜمػم(( قمٜمد هذه أي٦م: ))

ومٚم٘مد سم٤مًمغ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مًمقصٞم٦م هبام طمٞم٨م  ،{ومال شم٘مؾ هلام أّف }رائح٦م شمقذيؽ 

صمؿ وٞمؼ إُمر  ،٤مء هبام ُمٕم٤مً ؿمٗمع اإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام سمتقطمٞمده وٟمٔمٛمٝمام ذم ؾمٚمؽ اًم٘مْم

ص ذم أدٟمك يمٚمٛم٦م شمٜمٗمٚم٧م ُمـ اًمتْمجر ُمع ُمقضم٤ٌمت  ذم ُمراقم٤مهتام طمتك مل يرظمِّ

 ،وُمع أطمقال ٓ يٙم٤مد يدظمؾ صؼم اإلٟم٤ًمن ُمٕمٝم٤م ذم آؾمتٓم٤مقم٦م ،اًمْمجر وُم٘متْمٞم٤مشمف

إي٤ميمؿ وقم٘مقق اًمقاًمديـ وم٢مّن اجلٜم٦م يقضمد رحيٝم٤م ُمع »وىمد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

جيد رحيٝم٤م قم٤مق وٓ ىم٤مـمع رطمؿ وٓ ؿمٞمخ زاٍن، وٓ ضم٤مّر إزاره  ُمًػمة أًمػ قم٤مم، وٓ

وؾمئؾ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض قمـ سمّر اًمقاًمديـ  ش.ظمٞمالء، إن اًمٙمؼمي٤مء هلل رب اًمٕم٤معملم

ال شمٖمٚمظ هلام ذم ( ومچھ  ھ چ (( اهـ، )وم٘م٤مل: ٓ ي٘مقم إمم ظمدُمتٝمام قمـ يمًؾ

( ذم يمالُمؽ وومٕمٚمؽ، زمؾ سملدب هلام، )ٓ شُمقضِمْٝمُٝمام سمٙمالٍم شمزضمرمه٤م سمف، واًمٙمالم

أي: إذا طموؿمبتفام همخوؿمبفام زمويمؽالم احلسـ ايمذي   چھ  ے  ے   ۓچ)

 ، أي: سمذيمؾ چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ چحتى أن خيوؿمبؽ زمف أوٓدك، 

                                                 

 أظمرضمف اًمديٚمٛمل قمـ ؾمٞمدٟم٤م قمكم يمرم اهلل وضمٝمف. (1)
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يٛايددددٜو, ٖٚدددٕٛ ْؿطدددو عٓددددُٖا زظيددد١ بُٗدددا, ٚاذندددس زظيتُٗدددا بدددو,    

, چ﮸ ﮹  ﮺   ﮻  ﮼   ﮽    چ ٚغدددددؿكتُٗا عًٝدددددو ٚأْدددددت ؼي ايؿدددددػس   

 اٯ١ٜ  ي٬ٝ يػسف ايٛايدٜٔ, ٚعـيِٝ سكُٗا ع٢ً أ٫ٚ ِٖ.ٚتهؿٞ ٖرٙ 

ٚتؿهسْؿدددٞ َعٓددد٢ قٛيددد٘ ؾددد٢ً اهلل عًٝددد٘ آيددد٘ ٚضدددًِ :)بدددسٚا آبدددا٥هِ تدددرنِ     

أبٓا٥هِ( أٟ: إْهِ إذا قُدتِ بدر آبدا٥هِ ٜدسشقهِ اهلل أ٫ٚ ا ٜكَٛدٕٛ بدرنِ .       

ؾهددٌ َددٔ بددست َددٓهٔ أباٖددا ٚأَٗددا تٓدداٍ ٖددرٙ ايبػددا٥س ا٭زبددل ايدديت بػددسٖا بٗددا   

ضدددٍٛ ؾددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚضدددًِ, ٖٚدددٞ: إٔ اهلل تعدددازي ٜاٝدددٌ عُسٖدددا,         ايس

ٜٚسشقٗا اهلل أ٫ٚ ا ٜعٝػٕٛ , ٜٚكَٕٛٛ برٖا نُا قاَدت بدر ٚايددٜٗا, ٚؾدٛم     

ٖرا نً٘ زقٛإ َٔ زبٗدا خايكٗدا عٓٗدا, ؾكدد ٚز  عدٔ ايدٓيب ؾد٢ً اهلل عًٝد٘         

َٚ  ٚآيدد٘ ٚضددًِ أْدد٘ قدداٍ: )    ,ٔٔ ِٜ َٛأيددَد َضددَدؽُي اهلل ٔؾددٞ َضددَدؽٔي  ٔزَقددا اهلل ٔؾددٞ ٔزَقددا َاِي

ٔٔ ِٜ َٛأيَد  (, .............................................................................َاِي
 اًمنمح  

يمقايمديؽ، وهقن كػسؽ فمـدَهو رمحي هبام، واذىمر رمحتفام زمؽ، وؾمػؼتفام فمؾقؽ 

﮺    چ( وأيمثر ُمـ اًمدقم٤مء واًمتيع هلام )وأكً دم ايمصغر ﮹   ﮼    ﮸  ﮻  

وسمؽػل هذه أيي ديمقال يمممف ايمقايمديـ، وفمظقؿ ( وذًمؽ ُمـ اًمقوم٤مء، )چ﮽  

 ( .ضمؼفام فمعم أوٓدَهو

دم معـك ومقيمف صعم اهلل فمؾقف آيمف وؽمؾؿ :)زمروا ( ي٤م ُمٕمنم اًمٜم٤ًمء )وسمػؽرن)

آزموئؽؿ سمػمىمؿ أزمـوئؽؿ( أي: إكؽؿ إذا ومؿتؿ زمػم آزموئؽؿ يرزومؽؿ اهلل أوٓدا يؼقمقن 

زمرت مـؽـ أزموهو وأمفو سمـول هذه ايمبروئر إرزمع ايمتل زمممهو هبو زمػمىمؿ . همؽؾ مـ 

ايمرؽمقل صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ، وهل: أن اهلل سمعولم يطقؾ فمؿرهو، ويرزومفو اهلل 

وهمقق (: ٕن اًمؼم اًمًٚمػ، )أوٓدا يعقرقن ، ويؼقمقن زمػمهو ىمام ومومً زمػم وايمدُّيو

ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وآيمف  هذا ىمؾف رضقان مـ رهبو طمويمؼفو فمـفو، همؼد ورد فمـ

، َوؽَمَخُط اهلل دِم ؽَمَخِط وؽمؾؿ أكف ومول: ) ـِ ِرَضو اهلل دِم ِرَضو َايْمَقايمَِدْي

ـِ  بِّ ذِم ِرَى اًْمَقاًمِدِ (أظمرضمف اًمؽمُمذي سمٚمٗمظ: ))(َايْمَقايمَِدْي بِّ  ،ِرَى اًمر   َوؾَمَخُط اًمر 
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دٜ٘ ؾأْا عٓ٘ ٚز٣ٚ عٔ اهلل تعازي أْ٘ قاٍ :)َٔ أؾبح َسقٝا يٞ َطداا يٛاي 

ضاخؽي , َٚٔ أؾبح َطداا يدٞ َسقدٝا يٛايدٜد٘ ؾأْدا عٓد٘ زإض (, ٖدٌ حيدب        

إسدانٔ إٕ ٜطدؽي اهلل عًٝٗا ٚأ٫ ٜرٖا أ٫ٚ ٖا؟ , ؾإذا نٓذي ندريو ؾد٬   

ِٝٔ بددريو.. ؾبددا زٕ إزي اسددرتاّ ايٛايدددٜٔ ٚاَتجدداٍ أَسُٖددا , ٚاإلسطددإ        تسقدد

ايددٓؿظ ٚا٭٫ٚ  َددٔ غددري   إيُٝٗددا , ٚتكدددضيُٗا ؼي ايددر ٚايؿدد١ً ٚاغيعددسٚف عًدد٢  

ٖٓدددد١ عًُٝٗددددا , ٚاسددددرزٕ نددددٌ اسبددددرز إٔ ٜػددددٜٛهٔ إبًددددٝظ ٫ٚ اضددددتجكاٍ هلُددددا َ

ؾتدايؿُٓٗا, ؾإٕ عكٛم ايٛايدٜٔ َٔ ايهبا٥س, أَا مسعدذي قٛيد٘ عًٝد٘ ايطد٬ّ:     

 )أنر ايهبا٥س, ث٬خ: اإلغساى باهلل, ٚعكٛم ايٛايدٜٔ ٚغٗا ٠ ايصٚز(, ٚقٛي٘...  
 اًمنمح  

وروى فمـ اهلل سمعولم أكف ومول :)مـ أصبح مرضقو رم مسخطو ((، )اًْمَقاًمِدِ ذِم ؾَمَخِط 

يمقايمديف هملكو فمـف ؽموطمط ، ومـ أصبح مسخطو رم مرضقو يمقايمديف هملكو فمـف راٍض (، 

هؾ  ى إضمداىمـ إن يسخط اهلل فمؾقفو وأٓ يػمهو أوٓدهو؟ ، همنذا ىمـتـ 

ديـ وامتثول أمرَهو ، همال سمرضكْم زمذيمؽ.. همبودرن إلم اضمؼمام ايمقايم(أي: )ىمذيمؽ

واإلضمسون إيمقفام ، وسمؼديؿفام دم ايمػم وايمصؾي واظمعروف فمعم ايمـػس وإوٓد مـ 

( يم٠من شم٘مقل هلام: ىمد ومٕمٚمـ ًمٙمام يمذا ويمذا، وًمقٓي ُم٤م طمّمؾ ًمٙمام نمغم مـَّي فمؾقفام

(، وم٢من اًمقاًمديـ رسمام سم٥ًٌم اًمٙمؼم وٓ اؽمتثؼول هلاميمذا، وم٢من هذا ُمـ اعمـ اعمحرم، )

ام اًمٓمٚم٥م أو صدور سمٕمض إُمقر اًمٖمري٦ٌم، ومٞمج٥م اًمّمؼم وقمدم آؾمتث٘م٤مل يٙمثر ُمٜمٝم

 ًمذًمؽ. 

واضمذرن ىمؾ احلذر أن يغقيؽـ إزمؾقس همتخويمػـفام، همنن فمؼقق ايمقايمديـ مـ )

ايمؽبوئر، أمو ؽمؿعتـ ومقيمف فمؾقف ايمسالم: )أىمػم ايمؽبوئر، شمالث: اإلذاك زموهلل، 

 قمٚمٞمف اهلل   ( صغموومقيمفري، )اًمٌخ٤م أظمرضمف ايمزور...((  وؾمفودة  ايمقايمديـ  وفمؼقق
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ًَاَثدد١ْؼي اسبدددٜح اٯخددس: ) َّ َقددِد َث ُ٘ َسددٖس ًٖدد ِِ ََٚتَعدداَي٢ َتَبدداَزَى اي ٔٗ ِٝ ًَدد ٖٓدد١َ َع ُٔ اِيَذ َٔ  َُددِد

ُِددٔس ُٜٗٛخ َٚاِيَعدداٗم اِيَد ٘ٔ اِيُدِبددَح ٔؾددٞ ُٜٔكددٗس اٖيددٔرٟ َٚايددٖد ًٔدد ِٖ ((, ٚاعًُددٔ إٔ بددس ايٛايددد٠ َأ

اسبددٜح, قداٍ ضدٝدْا اسببٝدب عبدد اهلل اسبددا        أقعاف بس ايٛايدد نُدا ٚز  ؼي   

زقددٞ اهلل عٓدد٘ ؼي ايٓؿددا٥ح: )ٚيعددٌ ايطددبب ؼي ذيددو: َددا تكاضددٝ٘ ايٛايددد٠ َددٔ     

تعب اسبٌُ َٚػاق٘, َٚػك٘ ايٛقل, ١ْٛ٦َٚ ايسقاع ٚايرتب١ٝ, َٚصٜدد اسبٓدإ   

ٚايػؿك١, ٚاهلل أعًِ( اٖد, ٚقد قاٍ زدٌ يًدٓيب ؾد٢ً اهلل عًٝد٘ ٚآيد٘ ٚضدًِ: َدٔ       

بؿشبيت د أٟ برٟ ٚؾًيت د ؾكداٍ يد٘ ؾد٢ً اهلل عًٝد٘ ٚآيد٘ ٚضدًِ:          أسل ايٓاع

)أَددو قدداٍ ثددِ َددٔ ؟ قدداٍ أَددو قدداٍ ثددِ َددٔ ؟ قدداٍ أَددو قدداٍ ثددِ َددٔ ؟ قدداٍ   

 أبٛى(.
 اًمنمح  

مَ  وَمْد  شَماَلشَميٌ دم احلديٌ أطمر: )وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ )  فَمَؾْقِفؿْ  َوسَمَعولَم  سَمَبوَركَ  اهللَُّ ضَمرَّ

ـَّيَ  ـُ  اجْلَ ْؿرِ  ُمْدِم ي قُث  َوايْمَعوق   اخْلَ ٌَ دِم  ُيِؼر   ايمَِّذي َوايمدَّ ْب ( أظمرضمف اإلُم٤مم ( َأْهؾِفِ  اخْلُ

 أمحد.

وافمؾؿـ أن زمر ايمقايمدة أضعوف زمر ايمقايمد ىمام ورد دم احلديٌ، ومول ؽمقدكو ) 

احلبقى فمبد اهلل احلداد ريض اهلل فمـف دم ايمـصوئح: )ويمعؾ ايمسبى دم ذيمؽ: مو 

عى احلؿؾ ومروومف، ومرؼف ايمقضع، ومئقكي ايمرضوع وايمؼمزمقي، سمؼوؽمقف ايمقايمدة مـ سم

ومزيد احلـون وايمرػؼي، واهلل أفمؾؿ( اهـ، وومد ومول رصمؾ يمؾـبل صعم اهلل فمؾقف وآيمف 

وؽمؾؿ: مـ أضمؼ ايمـوس زمصحبتل ـ أي زمػمي وصؾتل ـ همؼول يمف صعم اهلل فمؾقف وآيمف 

شمؿ مـ ؟ ومول وؽمؾؿ: )أمؽ ومول شمؿ مـ ؟ ومول أمؽ ومول شمؿ مـ ؟ ومول أمؽ ومول 

(أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا اإلىمالل ُمـ ىمٞمٛم٦م إب، أن أزمقك(

 ُٕمٝم٤م أقمٔمؿ ُمـ حم٦ٌم، وم٢من ذًمؽ ُمـ اًمٕم٘مقق: ًمٙمـ اعم٘مّمقد  اإلفمٝم٤مر ًمف سم٠من حمٌتٝم٤م 
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ٚنُا جيب ع٢ً اإلْطإ إٔ ٜرُٖا ؼي سٝاتُٗا نريو ٜٓبػٞ ي٘ إٔ 

هلُا, ٚبككا٤  ُْٜٛٗا  ٜرُٖا بعد ٚؾاتُٗا, ٚذيو بايدعا٤ ٚا٫ضتػؿاز

ٚتٓؿٝر ٚؾاٜاُٖا, ٚبؿ١ً أزساَُٗا ٚبس أؾدقا٥ُٗا ٚأٌٖ َٛ تُٗا, ؾريو 

نً٘ َٔ شياّ اير نُا ٚز ت ب٘ ا٭سا ٜح, ٚؼي ايدعا٤ يًُٝت, ٚؼي 

 ا٫ضتػؿاز ي٘, ٚايتؿدم عٓ٘, ْؿل ي٘ نجري,  ؾٝٓبػٞ .............................
 اًمنمح  

إمم إم ُمع قمدم اًمٜم٘مص ذم إطم٤ًمن إب، وٕن إم ومٞمٝم٤م ُمـ  أن شمٙمثر ذم اإلطم٤ًمن

 اًمْمٕمػ ُم٤م ٓ يقضمد قمٜمد إب ومٝمل سمح٤مضم٦م إمم إطم٤ًمن أيمثر.

وىمام جيى فمعم اإلكسون أن يػمَهو دم ضمقوهتام ىمذيمؽ يـبغل يمف أن يػمَهو زمعد )

وهموهتام، وذيمؽ زمويمدفموء وآؽمتغػور هلام، وزمؼضوء ديقهنام وسمـػقذ وصويوَهو، وزمصؾي 

أرضمومفام وزمر أصدوموئفام وأهؾ مقدهتام، همذيمؽ ىمؾف مـ َتوم ايمػم ىمام وردت زمف 

ـْ اًْمؼِمِّ سَمْٕمَد (، ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))إضموديٌ إِن  ُِم

سََمَقْيَؽ َُمَع َصاَلشمَِؽ َوشَمُّمقَم هَلاَُم َُمَع َصْقُِمَؽ  ِٕ  َ  (( أظمرضمف ُمًٚمؿ، وُمـاًْمؼِمِّ َأْن شُمَّمكمِّ

َْٟمَّم٤مرِ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضَم٤مَءهُ ذًمؽ أٟمف  ْٕ ـْ ا َي٤م َرؾُمقَل اهلل َهْؾ  :وَمَ٘م٤مَل  ،َرضُمٌؾ ُِم

٤م سمِفِ  مُهَ ٌء سَمْٕمَد َُمْقهِتاَِم َأسَمرُّ ـْ سمِرِّ َأسَمَقي  َرْ ظِمَّم٤مٌل َأْرسَمَٕم٦ٌم  :َٟمَٕمؿْ )) :ىَم٤مَل  ؟سَمِ٘مَل قَمكَم  ُِم

اَلُة قَمَٚمْٞمِٝماَم  ؾْمتِْٖمَٗم٤مُر هَلُ  ،اًمّم 
ِٓ ٤م ،اَم َوا طِمِؿ  ،َوإيِْمَراُم َصِديِ٘مِٝماَم  ،َوإِْٟمَٗم٤مُذ قَمْٝمِدمِهَ َوِصَٚم٦ُم اًمر 

ٌَِٚمِٝماَم  ـْ ىِم ٓ  ُِم َٓ َرطِمَؿ ًَمَؽ إِ تِل  ٤م سَمْٕمَد َُمْقهِتاَِم  ،اًم  مِهَ ـْ سمِرِّ ِذي سَمِ٘مَل قَمَٚمْٞمَؽ ُِم (( وَمُٝمَق اًم 

 أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.

 َأْهَؾ ُودِّ إِن  وي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))
ِ
َأسَمر  اًْمؼِمِّ ِصَٚم٦ُم اعمَْْرء

 َ  (( أظمرضمف ُمًٚمؿ وأمحد وأسمق داود.َأسمِٞمِف سَمْٕمَد َأْن ُيَقزمِّ

 يمؾؿقً، ودم آؽمتغػور يمف، وايمتصدق فمـف، كػع يمف ىمثغم . همقـبغل  ودم ايمدفموء )
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يإلْطإ أ٫ ٜػؿٌ عٔ ذيو ؼي سل ٚايدٜ٘ خؿٛؾا, ٚؼي سل غريِٖ َٔ 

 كٛم عًٝ٘, ٚاغيطًُري عَُٛا.ا٭قازب ٚذٟٚ اسب

 فصل يف سكْم الصّز

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  چ قاٍ تعازي:

ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ 

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  

 ............................................................ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
 اًمنمح  

ػؾ فمـ ذيمؽ دم ضمؼ وايمديف طمصقصو، ودم ضمؼ نمغمهؿ مـ إومورب يمإلكسون أٓ يغ

(، وإن اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمقاًمديـ سمٕمد وذوي احلؼقق فمؾقف، واظمسؾؿكم فمؿقمو

ُمقهتام هلق دًمٞمؾ قمغم صالح اًمقًمد، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: 

ـْ صمَ )) ٓ  ُِم ٤مُن اْٟمَ٘مَٓمَع قَمَٛمُٚمُف إِ ًَ ْٟم اَلٍث َصَدىَم٦ٌم ضَم٤مِرَي٦ٌم َوقِمْٚمٌؿ ُيٜمَْتَٗمُع سمِِف َوَوًَمٌد إَِذا َُم٤مَت اإْلِ

 (( أظمرضمف اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل . )اٟمتٝمك( ومّمؾ طم٘مقق اًمقاًمديـ.َص٤مًمٌِح َيْدقُمق ًَمفُ 
 

 فصل يف سكْم الصّز

ضمٕمؾ اهلل اًم٘مقاُم٦م ًمٚمرضمؾ ًمتحٛمٚمف اعمًئقًمٞم٦م وًم٘مدرشمف قمٚمٞمف أيمثر ُمـ اعمرأة، وم٘مد 

تٜم٤مؾم٥م ُم٤م ـمٌٞمٕم٦م ُم٤م يمٚمػ سمف، وهذا ٓ يقضمد قمٜمد اوضمد اهلل ومٞمف ُمـ اعم٘مقُم٤مت ُم٤م ي

اًمٜم٤ًمء، وضمٕمؾ اهلل ذم اعمرأة ُمـ اعم٘مقُم٤مت يمذًمؽ ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع ـمٌٞمٕم٦م ُم٤م هق 

ٱ  چومول سمعولم: ُمٓمٚمقب ُمٜمٝم٤م اًم٘مٞم٤مم سمف ذم الٞم٤مة، وهذا ٓ يقضمد قمٜمد اًمرضم٤مل، )

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  

ڤ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
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قاٍ ايػٝذ ضبُد أَري   .{٣٤انُساء: } چڃڃ   ڃ    ڃ  چ     چ  چ  

ايهس ٟ ؼي نتاب ))إزغا  احملتاز, سبكٛم ا٭شٚاز(( بعد ا٫ضتػٗا  بٗرٙ 

أٟ:   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  اٯ١ٜ ايهسضي١ ٚذنسٙ ضبب ْصٚهلا:

, ؾايسدٌ ٜكّٛ سيؿاحل اغيسأ٠ ٚايتدبري ٜكَٕٛٛ عًٝٗٔ قٝاّ اي٠٫ٛ ع٢ً ايسع١ٝ

ٚايتأ ٜب ٚجيتٗد ؼي سؿـيٗا, ٚغيا أثبت ايكٝاّ ع٢ً ايٓطا٤ يًسداٍ.. بري 

 ايطبب بأَسٜٔ أسدُٖا: ٖٚيب, ٚايجاْٞ: نطيب, ٚقد ذنس ا٭ٍٚ بكٛي٘:

أٟ: إٔ اهلل ؾكٌ ايسداٍ ع٢ً ايٓطا٤  چٻ  پ  پ  پ    پ  ڀچ

طٔ ايتدبري, َٚصٜد ايك٠ٛ ؼي ا٭عُاٍ   بأَٛز, َٓٗا شٜا ٠ ايعكٌ ٚايدٜٔ, ٚس

ٚايااعات ٚإقا١َ ايػعا٥س, ٚاي١ٜ٫ٛ ٚايػٗا ٠, ٚٚدٛب ازبٗا  ٚازبُع١, ٚشٜا ٠ 

 ايٓؿٝب ؼي اغيرياخ, ٚإيٝ٘ ا٫ْتطاب ...................................................
 اًمنمح  

قح حمؿد أمكم ومول ايمر  .{٣٤انُساء: } چڃڃ   ڃ    ڃ  چ     چ  چ 

ايمؽردي دم ىمتوب ))إرؾمود اظمحتوج، حلؼقق إزواج(( زمعد آؽمترفود هبذه أيي 

أي: يؼقمقن فمؾقفـ   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ايمؽريؿي وذىمره ؽمبى كزوهلو: 

ومقوم ايمقٓة فمعم ايمرفمقي، همويمرصمؾ يؼقم زمؿصويمح اظمرأة وايمتدزمغم وايمتلديى وجيتفد دم 

ء يمؾرصمول.. زمكم ايمسبى زملمريـ أضمدَهو: وهبل، ضمػظفو، وظمو أشمبً ايمؼقوم فمعم ايمـسو

أي:  چٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ چوايمثوين: ىمسبل، وومد ذىمر إول زمؼقيمف: 

أن اهلل همضؾ ايمرصمول فمعم ايمـسوء زملمقر، مـفو زيودة ايمعؼؾ وايمديـ، وضمسـ ايمتدزمغم، 

ومزيد ايمؼقة دم إفمامل ن وايمطوفموت وإومومي ايمرعوئر، وايمقٓيي وايمرفودة، ووصمقب 

(، وهٜم٤م وضم٥م أن ٟمٌلم جلفود واجلؿعي، وزيودة ايمـصقى دم اظمغماث، وإيمقف آكتسوبا

 أُمرًا ُمٝمؿ، وهق: أٟمف ًمٞمس ذم ذًمؽ شمٜم٘مٞمص ذم طمؼ اعمرأة يمام يٗمٝمؿ سمٕمض اجلٝم٤مل، سمؾ 
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أٟ: بطبب َا أخسدٛا    چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ ايجاْٞ بكٛي٘: ثِ ذنس 

ٗٔ ع٢ً قطُري, ؾرنس ؼي ْهاسٗٔ َٔ أَٛاهلِ ؼي اغيٗٛز ٚايٓؿكات, ثِ قطُ

 أٟ: َاٝعات ٭شٚادٗٔ  چٺ چ َٓٗٔ چ ٺ چ ا٭ٍٚ بكٛي٘:

أٟ: غيا جيب عًٝٗٔ سؿـي٘ ؼي ساٍ غٝب١ أشٚادٗٔ َٔ   چ ٿ  ٿ چ

 ايبٝٛت ٚايؿسٚز ٚا٭َٛاٍ, قاٍ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ: ........................
 اًمنمح  

اعمرأة اًم٘مٞم٤مم سم٠مُمقر يٕمجز قمٜمٝم٤م طمتك  هق يمٗم٤مي٦م ًمٚمٛمرأة، وم٢من اإلؾمالم ىمد أوضم٥م قمغم

اًمرضم٤مل أٟمٗمًٝمؿ، وًم٘مٞم٤مُمٝم٤م هبذه اعمٝم٤مم اًمٙمٌػمة، يم٤من ٓسمد ُمـ هتٞمئ٦م اًمٔمروف هل٤م، ومٚمق 

ـمٚم٥م ُمٜمٝم٤م ُم٤م ـمٚم٥م ُمـ اًمرضم٤مل.. عم٤م اؾمتٓم٤مقم٧م ان شم١مذي اًمذي قمٚمٞمٝم٤م ُمـ شمرسمٞم٦م 

ة واهتامم سم٤مًمٌٞم٧م واًمزوج، وم٢من اًمرضمؾ جي٤مهد ويتٕم٥م، صمؿ يرضمع إمم اًمٌٞم٧م ًمٞمجد اعمرأ

ىمد هٞمئ٧م ًمف ُم٤م يٕمٞمٜمف قمغم ىمٞم٤مُمف هبذا، ومٝمل سمذًمؽ ُمِم٤مريم٦م ًمف ومٞمام ي٘مقم سمف، أُم٤م ىمْمٞم٦م 

اًمٕم٘مؾ ومٚمٞم٧ًم اعمرأة سم٠مىمؾ قم٘مال ُمـ اًمرضمؾ ُمـ طمٞم٨م اًمؽميمٞم٥م، ومٙمؿ ُمـ اُمرأة 

أذيمك ُمـ أًمػ رضمؾ، وًمٙمـ اعم٘مّمقد اؾمتخدام اًمٕم٘مؾ سمٜم٦ًٌم، وم٤مًمرضمؾ يًتخدم 

ُم٤ًم، ومتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٤مـمٗم٦م أيمثر ُمـ قم٘مٚمف سمٜم٦ًٌم أيمثر ُمـ اًمٕم٤مـمٗم٦م، واعمرأة قمٙمًف مت٤م

 اًمرضمؾ، وًمقٓ ذًمؽ ُم٤م صؼمت قمغم اًمؽمسمٞم٦م وشمٕمٌٝم٤م وىمًقهت٤م.

أي:    چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چايمثوين زمؼقيمف: ( اهلل اًم٥ًٌم )شمؿ ذىمر)

زمسبى مو أطمرصمقا دم كؽوضمفـ مـ أمقاهلؿ دم اظمفقر وايمـػؼوت، شمؿ ومسؿفـ فمعم 

أي:   چٺ چمـفـ  چ ٺ چإول زمؼقيمف: ( اًم٘مًؿ )ومسؿكم، همذىمر

أي: ظمو جيى فمؾقفـ ضمػظف دم ضمول   چ ٿ  ٿ چمطقعوت ٕزواصمفـ 

 وآيمف وؽمؾؿ  فمؾقف  اهلل   صعم  وإمقال، ومول  وايمػروج ايمبققت   مـ  أزواصمفـ نمقبي 
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 خري ايٓطا٤ اَسأ٠ إٕ ْـيست إيٝٗا ضستو, ٚإٕ أَستٗا أراعتو, ٚإٕ غبت 

أبٛ  اٚ  اياٝايطٞ ٚابٔ  عٓٗا سؿـيتو ؼي َايو ْٚؿطٗا(, ثِ ت٬ اٯ١ٜ. زٚاٙ

 أٟ: تـيٕٓٛ چٹ ٹچ أبٞ سامت, ٚذنس ايكطِ ايجاْٝبكٛي٘:

أٟ: عؿٝاْٗٔ عٔ راع١ ا٭شٚاز, ؾإذا ؿيٗست َٓٗٔ ع١َ٬   چڤچ

أٟ: خٛؾٖٛٔ عكٛب١ اهلل تعازي بايكٍٛ, نإٔ ٜكٍٛ  چڤچايٓػٛش.. 

إٔ  هلا: اتكٞ اهلل ٚخاؾٝ٘, ؾإٕ يٞ عًٝو سكّا, ٚازدعٞ عُا أْٔت عًٝ٘, ٚاعًُٞ

راعيت ؾسض عًٝٔو, ؾإٕ مل ٜ٪ثس ؾٝٗا ايٛعفي ٚأؾست ع٢ً ذيو.. 

أٟ: اعتصيٖٛٔ ؼي     چڤ  ڤ  ڦ چ ؾاٖذسٖا: ٖٚٛ قٛي٘ تعازي:

 ؾسإؽ آخس, ...............................................................................
 اًمنمح  

وإن أمرهتو أؿموفمتؽ، وإن نمبً  :)طمغم ايمـسوء امرأة إن كظرت إيمقفو رسسمؽ،

ٺ   ٺ   چ( فمـفو ضمػظتؽ دم مويمؽ وكػسفو(، شمؿ سمال أيي

رواه أزمق داود ايمطقويمز وازمـ أيب ضموسمؿ، وذىمر )  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

أي: سمظـقن  چٹ  ٹچ)زمؼقيمف:  ُمـ أىم٤ًمم اًمٜم٤ًمءايمؼسؿ ايمثوين( 

أي: فمصقوهنـ فمـ ؿموفمي إزواج، همنذا ـمفرت مـفـ فمالمي   چڤچ

أي: طمقهمقهـ فمؼقزمي اهلل سمعولم زمويمؼقل، ىملن يؼقل هلو:  چڤچ. ايمـرقز.

ًِ فمؾقف، وافمؾؿل أن ؿموفمتل  اسمؼل اهلل وطموهمقف، همنن رم فمؾقؽ ضمؼًو، وارصمعل فمام أك

همرض فمؾقِؽ، همنن ل يمشمر همقفو ايمقفمظ وأست فمعم ذيمؽ.. هموهجرهو: وهق ومقيمف 

 ( وًمٞمس ُمرادهأي: افمتزيمقهـ دم همراٍش آطمر    چڤ  ڤ  ڦ چسمعولم: 

 ذم أي٦م، ومٞمٜم٤مم ذم  هق واوح   يمام  اهلجر ذم اًمٗمراش  شمٕم٤ممم اخلروج ُمـ اًمٌٞم٧م، إٟمام
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قسبّا غري َرح, ٖٚٛ  چ ڦچ ؾإٕ مل ٜسدعٔ باهلذسإ.. ؾدٛؾٖٛٔ

  برتى ايٓػٛش.. چ ڦ    ڄچايرٟ ٫ ٜهطس عـيُا ٫ٚ ٜػري عكّٛا, 

 ٗٔأٟ: ٫ تاًبٛا رسٜكّا إزي ايتعدٟ عًٝٗٔ ٚؿيًُ   چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ

ؾاسرزٚٙ إٔ ٜعاقبهِ إٕ ؿيًُتُٖٛٔ ؾإْ٘  ,چڃ    ڃ  چ     چ  چچ

 أقدز عًٝهِ َٓهِ ع٢ً َٔ ذبت أٜدٜهِ . اْت٢ٗ ًَدؿّا.

ٚاعًُٔ د أٜتٗا ايٓطا٤ إٔ سل ايصٚز ع٢ً شٚدت٘ َٔ أعـيِ اسبكٛم, ؾكد 

َٔسز٣ٚ ايرتَرٟ عٓ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ أْ٘ قاٍ: ) ُِٓت آ ِٛ ُن ِٕ ّاَأَسد ّاَي  َأ

َٗا ..َِٜطُذَد ٔيَأَسٕد ِٚٔد ِٕ َتِطُذَد ٔيَص َُِسَأ٠َ َأ ََِسُت اِي  ( ...................................َيَأ
 اًمنمح  

رضزمًو نمغم  چ ڦچهمنن ل يرصمعـ زموهلجران.. همخقهمقهـ ُمٙم٤من آظمر، )

( إذ اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمتخقيػ وم٘مط مػمح، وهق ايمذي ٓ يؽرس فمظام وٓ يركم فمضقا

ڄ  ڄ  ڄ  چ  زمؼمك ايمـرقز.. چ ڦ    ڄچ٥م ومٝمق طمرام، )ٓ اًمتٕمذي

ڃ    ڃ  چ     چ  چأي: ٓ سمطؾبقا ؿمريؼًو إلم ايمتعدي فمؾقفـ وـمؾؿفـ    چ ڃ

، هموضمذروه أن يعوومبؽؿ إن ـمؾؿتؿقهـ همنكف أومدر فمؾقؽؿ مـؽؿ فمعم مـ چچ

 ( وم٤مًمٜم٤ًمء أُم٤مٟم٤مت قمٜمد اًمرضم٤مل جي٥م اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝمؿ.حتً أيديؽؿ . اكتفك مؾخصوً 

( اًمذي فمؾؿـ ـ أيتفو ايمـسوء أن ضمؼ ايمزوج فمعم زوصمتف مـ أفمظؿ احلؼققوا)

فمـف صعم اهلل فمؾقف وآيمف ( وأمحد )همؼد روى ايمؼممذياقمتٜم٧م هب٤م اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة، )

ًُ آِمروؽمؾؿ أكف ومول: ) ضََمدٍ  اً َأضَمد اً يَمْق ىُمـْ ِٕ ََمْرُت اظْمَْرَأَة َأْن سَمْسُجَد  ..َأْن َيْسُجَد  َٕ

َٓ شُم١َمدِّي اعْمَْرَأُة طَمؼ  اهلل قَمز  َوضَمؾ  قَمَٚمْٞمَٝم٤م ، زاد اإلُم٤مم أمحد ذم روايتف: ))( (يمَِزْوصِمَفو َو

َي طَمؼ  َزْوضِمَٝم٤م قَمَٚمْٞمَٝم٤م  ُف طَمت ك شُم١َمدِّ َٝم٤م َوِهَل قَمغَم فَمْٝمِر ىَمَت٥ٍم  يُمٚم  ًَ ُف طَمت ك ًَمْق ؾَم٠َمهَل٤َم َٟمْٗم  يُمٚم 
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ٝاّ حبكٛم ا٭شٚاز يتؿصٕ نٓا١ٜ عٔ عـيِ سك٘ عًٝٗا, ؾايٛادب عًٝهٔ ايك 

بايجٛاب ايهجري, ؾكد ز٣ٚ أظيد ٚابٔ سبإ ٚاياراْٞ بأيؿاؿي َتكازب١ عٔ 

أْظ بٔ َايو زقٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٚضًِ: )اغيسأ٠ إذا ؾًت عيطٗا ٚؾاَت غٗسٖا ٚسؿـيت ؾسدٗا ٚأراعت 

١(, ٚقاٍ عبد ايسظئ بٔ شٚدٗا تدخٌ َٔ أٟ باب غا٤ت َٔ أبٛاب ازبٓ

عٛف: اغيسأ٠ ايؿاسب١ خري َٔ أيـ زدٌ غري ؾاحل, ٚأضيا اَسأ٠ خدَت شٚدٗا 

ضبع١ أٜاّ أغًل عٓٗا ضبع١ أبٛاب ايٓاز, ٚؾتشت هلا مثا١ْٝ أبٛاب ازب١ٓ تدخٌ 

َٔ أٜٗا غا٤ت بػري سطاب. ٚقاٍ: ٜطتػؿس يًُسأ٠ اغياٝع١ شٚدٗا اياري ؼي 

ٚاغي٥٬ه١ ؼي ايطُا٤ , ٚايػُظ ٚايكُس َا اَت ؼي  اهلٛا٤, ٚاسبٝتإ ؼي اغيا٤,

 زقا شٚدٗا.
 اًمنمح  

٤مهُ  قَْمَٓمْتُف إِي  ىمـويي فمـ فمظؿ ضمؼف فمؾقفو، همويمقاصمى فمؾقؽـ ايمؼقوم ((، وذم ذًمؽ )َٕ

زمحؼقق إزواج يمتػزن زمويمثقاب ايمؽثغم، همؼد روى أمحد وازمـ ضمبون وايمطػماين 

فمـف أكف ومول: ومول رؽمقل اهلل صعم اهلل  زمليمػوظ متؼورزمي فمـ أكس زمـ مويمؽ ريض اهلل

فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ: )اظمرأة إذا صؾً مخسفو وصومً ؾمفرهو وضمػظً همرصمفو 

وأؿموفمً زوصمفو سمدطمؾ مـ أي زموب ؾموءت مـ أزمقاب اجلـي(، وومول فمبد ايمرمحـ 

زمـ فمقف: اظمرأة ايمصوحلي طمغم مـ أيمػ رصمؾ نمغم صويمح، وأيام امرأة طمدمً 

ؽمبعي أزمقاب ايمـور، وهمتحً هلو شمامكقي أزمقاب اجلـي زوصمفو ؽمبعي أيوم أنمؾؼ فمـفو 

( أي: سمدطمؾ مـ أُّيو ؾموءت زمغغم ضمسوب. وومول: يستغػر يمؾؿرأة اظمطقعي زوصمفو

ايمطغم دم اهلقاء، واحلقتون دم اظموء، واظمالئؽي دم اعمٓمٞمٕم٦م ًمزوضمٝم٤م ذم ـم٤مقم٦م اهلل: )

ومال شمٓمٞمٕمف: (، أُم٤م ذم اعمٕمّمٞم٦م.. ايمسامء ، وايمرؿس وايمؼؿر مودامً دم رضو زوصمفو

َْخُٚمقٍق ذِم َُمْٕمِّمَٞم٦ِم اهلل قَمز  وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  اهلل قمٚمٞمف صغم  ًم٘مقًمف 
  َٓ ـَم٤مقَم٦َم عمِ



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
648 

ؾاسسؾٔ نٌ اسبسف ع٢ً َا ٜسقٞ ايصٚز   ؾإٕ ايتٗإٚ حبل ايصٚز  

َٛدب يإلثِ ايهبري, ؾكد زٟٚ عٔ رًش١ بٔ عبد اهلل زقٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ قاٍ: 

شٚدٗا, ؾتدخٌ عًٝ٘ ايػِ ؾٗٞ ؼي ضدؽي اهلل إزي أضيا اَسأ٠ نًشت ؼي ٚد٘ 

إٔ تكشو ؼي ٚد٘ شٚدٗا . ٚز٣ٚ ابٔ عطانس ٚابٔ عدٟ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل 

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: )َا َٔ اَسأ٠ قايت يصٚدٗا: َا زأٜت َٓو خريّا إ٫ 

أسبؽي اهلل عًُٗا ضبعري ضٓ٘, ٚيٛ ناْت تؿّٛ ايٓٗاز ٚتكّٛ ايًٌٝ(, ٚز٣ٚ 

٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ أْ٘ قاٍ: )َٔ سل ايصٚز ع٢ً ايصٚد١: يٛ ايبصاز عٓ٘ ؾ

ّ ٚؾدٜدا, ؾًشطت٘.. َا أ ت سك٘(, ٚز٣ٚ اياراْٞ  ضاٍ َٓشساٙ  َا ٚقٝشا

 )سل ......................................................................................
 اًمنمح  

هموضمرصـ ىمؾ احلرص فمعم مو يريض ايمزوج ن همنن . )(( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحدَوضَمؾ  

ايمتفوون زمحؼ ايمزوج مقصمى يمإلشمؿ ايمؽبغم، همؼد روي فمـ ؿمؾحي زمـ فمبد اهلل ريض 

دم وصمف (، أي: ُمٕمرت وهمػمت وضمٝمٝم٤م )اهلل فمـف أكف ومول: أيام امرأة ىمؾحً

همفل ( سمًٌٌف.. )همتدطمؾ فمؾقف ايمغؿ(، أي: وهل أُم٤مُمف ويم٤من هذا اًمتٙمٚمٞمح ًمف )زوصمفو

اهلل إلم أن سمضحؽ دم وصمف زوصمفو . وروى ازمـ فمسوىمر وازمـ فمدي ومول:  دم ؽمخط

ومول رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: )مو مـ امرأة ومويمً يمزوصمفو: مو رأيً مـؽ 

طمغمًا إٓ أضمبط اهلل فمؿؾفو ؽمبعكم ؽمـف، ويمق ىموكً سمصقم ايمـفور وسمؼقم ايمؾقؾ(، 

مـ ضمؼ ايمزوج فمعم ايمزوصمي: وروى ايمبزار فمـف صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ أكف ومول: )

(، وذم ًمٗمظ قمٜمد يمق ؽمول مـحراه دمو وومقحو ًوصديدا، همؾحستف.. مو أدت ضمؼف(

ـْ وَمَدِمِف إلَِم َمْػِرِق َرْأؽِمِف وُمْرضَمًي سَمـَْبِجُس اإلُم٤مم أمحد: )) َوايمَِّذي َكْػِز زمَِقِدِه يَمْق ىَموَن ِم

ِديدِ  فُ  ..َحَسْتفُ هَمؾَ  ،شُمؿَّ اؽْمَتْؼَبَؾْتفُ  ،زمِويْمَؼْقِح َوايمصَّ ْت ضَمؼَّ  وروى ايمطػماين )ضمؼ ((، )َمو َأدَّ
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ايصٚز ع٢ً اغيسأ٠ إٔ ٫ تٗذس ؾساغ٘, ٚإٔ تر قطُ٘, ٚإٔ تاٝل أَسٙ, ٚأ٫ ربسز 

 إ٫ بأذْ٘, ٚأ٫ ْتدخٌ إيٝ٘ َٔ ٜهسٙ(.

ٚبازب١ًُ, ؾُٔ اسبكٛم اغيتأند٠ ع٢ً ايصٚد١: اَتجاٍ أَس شٚدٗا 

 جيص هلا ا٫َتٓاع إ٫ يعرز غسعٞ, ............ٚراعت٘, ٚإذ  عاٖا إزي ؾساغ٘ مل 
 اًمنمح  

ايمزوج فمعم اظمرأة أن ٓ هتجر همراؾمف، وأن سمػم ومسؿف، وأن سمطقع أمره، وأٓ خترج إٓ 

(، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصٚمؿ ذم طمؼ  زملذكف، وأٓ سٌمدطمؾ إيمقف مـ يؽره(

َٓ شَم٠ْمَذُن ذِم سَمْٞمتِِف وَ اًمزوج قمغم زوضمتف: )) ٓ  سم٢ِمِْذٟمِفِ َو (( أظمرضمف أمحد وأسمق ُهَق ؿَم٤مِهٌد إِ

 داود.

وٓ حت٩م شمٓمققم٤ًم إٓ سم٢مذٟمف، وم٢من مل ي٠مذن هل٤م سم٤مًمتٓمقع سم٤مل٩م.. طمرم قمٚمٞمٝم٤م  

اًمذه٤مب واقمتؼمت قم٤مصٞم٦م، أُم٤م ال٩م اًمقاضم٥م وهق طمج٦م اإلؾمالم.. ومال حيؼ ًمف 

 ُمٜمٕمٝم٤م ُمٜمٝم٤م.

ص٤مُم٧م وأُمره٤م سم٤مًمٗمٓمر.. وٓ شمّمقم شمٓمققم٤ًم وهق ُمقضمقد همػم ُم٤ًمومر إٓ سم٢مذٟمف، ومٚمق  

َٓ سَمُصقُم اظمَْْرَأُة َوزَمْعُؾَفو وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٗمٓمر، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ))

َّٓ زمِنِْذكِفِ  (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري، إٓ صقم رُمْم٤من وذم ُمٕمٜم٤مه اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مر، ؾَموِهٌد إِ

 وً ُم اظْمَْرَأُة َيْقمَٓ سَمُصقومال جيقز ًمف ُمٜمٕمٝم٤م ُمٜمف، وذم هذا ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ))

َّٓ َرَمَضونَ  اً َواضِمد َّٓ زمِنِْذكِِف إِ (( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد واًمؽمُمذي، ومٝمذه َوَزْوصُمَفو ؾَموِهٌد إِ

إطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م سمٞم٤من طمؼ اًمزوج قمغم زوضمتف، وومٞمٝم٤م اًمتخقيػ ُمـ خم٤مًمٗم٦م أُمر اًمزوج 

ول أمر وزموجلؿؾي، همؿـ احلؼقق اظمتلىمدة فمعم ايمزوصمي: امتثدون ؾم٥ٌم ذقمل، )

وإذ دفموهو إلم همراؾمف ل جيز هلو آمتـوع ( ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م يمام أؾمٚمٗمٜم٤م، )زوصمفو وؿموفمتف

 ( يمحٞمض أو ٟمٗم٤مس أو ُمرض ؿمديد، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إٓ يمعذر ذفمل
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ٚأ٫ ربسز َٔ بٝت٘ إ٫ بأذْ٘, ٚإٕ خسدت بإذْ٘ ؾُطتٛز٠ ؼي ١٦ٖٝ ٫ ُتٓهس, 

اّ  ٕٚ ايػٛازع ٚا٭ضٛام, ضبرتش٠ َٔ إٔ ٚتاًب اغيٛاقل اشباي١ٝ َٔ ايصس

 ٜطُل أدٓيب ؾٛتٗا أٚ ٜعسؾٗا بػدؿٗا, ٫ٚ تتعسف إ٫ ؾدٜل شٚدٗا, ......
 اًمنمح  

ضُمُؾ اُْمَرَأشَمُف إمَِم ومَِراؿِمفِ وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ًَمَٕمٜمَْتَٝم٤م  ..وَم٠َمسَم٧ْم َأْن دَمِلءَ  ،إَِذا َدقَم٤م اًمر 

ضُمُؾ اُْمَرَأشَمُف ف اًمٌخ٤مري، وذم ًمٗمظ عمًٚمؿ: ))(( أظمرضماعْمَاَلِئَٙم٦ُم طَمت ك شُمّْمٌَِح  إَِذا َدقَم٤م اًمر 

٤ٌَمَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م ،وَمَٚمْؿ شَم٠ْمشمِفِ  ،إمَِم ومَِراؿِمفِ  ٤ٌَمَت هَمْْم ((، وذم ًَمَٕمٜمَْتَٝم٤م اعْمَاَلِئَٙم٦ُم طَمت ك شُمّْمٌَِح  ..وَم

ضُمُؾ َدقَم٤م َزْوضَمَتُف ِل٤َمضَمتِفِ رواي٦م قمٜمد اًمؽمُمذي: )) َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم قَمغَم  وَمْٚمَت٠ْمشمِفِ  ..إَِذا اًمر 

وأٓ خترج مـ زمقتف إٓ زملذكف، وإن طمرصمً زمنذكف همؿستقرة دم هقئي ٓ ((، )اًمت ٜمُّقرِ 

( ُمـ همػم شمٓمٞم٥م وًمق إمم اعمًجد أو جمٚمس قمٚمؿ: ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: سُمـؽر

ِجدَ )) ًْ ٦ًٌَم شُمِريُد اعْمَ ـْ سَمْٞمتَِٝم٤م ُُمَتَٓمٞمِّ اَم اُْمَرَأٍة ظَمَرضَم٧ْم ُِم ْ  ..َأيُّ ٌَْؾ اهلل قَمز  َوضَمؾ  هَل٤َم َصاَلًة مَل  َيْ٘م

ـْ اجْلَٜم٤َمسَم٦مِ  َٚمَٝم٤م ُِم ًْ َؾ ُِمٜمُْف هُم
ًِ (( أظمرضمف أمحد، وذم رواي٦م قمٜمد ُمًٚمؿ طَمت ك شَمْرضِمَع وَمَتْٖمَت

اَم اُْمَرَأٍة َأَص٤مسَم٧ْم سَمُخقروأمحد ايْم٤ًم: )) ظِمَرةَ  ..اً َأيُّ ْٔ ( و((، )وَماَل شَمِْمَٝمْد َُمَٕمٜم٤َم اًْمِٕمَِم٤مَء ا

سمطؾى اظمقاضع اخلويمقي مـ ايمزضموم دون ايمرقارع وإؽمقاق، ضمٝم٤م سم٢مذٟمف )ذم ظمرو

(، وذم ذًمؽ ؾمؽم وطمٗمظ حمؼمزة مـ أن يسؿع أصمـبل صقهتو أو يعرهمفو زمرخصفو

(، وم٢من ُمـ اعمٜمٙمر اًمذي ي٘مع ومٞمف اًمٌٕمض سم٤مؾمؿ وٓ سمتعرف إٓ صديؼ زوصمفوهل٤م، )

ف والدي٨م دون الري٦م وآٟمٗمت٤مح شمٕمرف اعمرأة قمغم صديؼ زوضمٝم٤م، واجلٚمقس ُمٕم

طم٤مضم٦م، ورسمام طمّمؾ ذًمؽ ذم همٞم٤مب زوضمٝم٤م، ومٞم٤م ًمٚمٓم٤مُم٦م، وشمٔمـ أن هذا ُمـ الري٦م 

اًمتٞمس يتحدث قمٜمٝم٤م وم٤مؾمؼ اًمٜم٤مس اًمٞمقم، وم٤ملري٦م ٓ شمٌٞمح الرام، وًمٞمس قمٜمدٟم٤م رء 

اؾمٛمف طمري٦م ُمٓمٚم٘م٦م، وم٤ملري٦م ُم٘مٞمدة سم٤مًمنمع وسمام أسم٤مطمف اًمنمع، وإٓ جل٤مز ًمٙمؾ واطمد 

 سمحج٦م الري٦م اعمٓمٚم٘م٦م، وم٤مإلؾمالم ىمٞمد الري٤مت سمام حيٗمظ ومٕمؾ ُم٤م يِم٤مء ذم طمؼ أظمر 
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٫ٚ تهجس ايؿعٛ  ع٢ً ايطاح, ٫ٚ تٓـيس ازي بٝٛت ازبريإ ٚا٭ضٛام 

ٚايطهو َٔ ثكب ٚغبابٝو, ٚإٔ تهٕٛ ق١ًًٝ ايه٬ّ زبرياْٗا, ٫ٚ تدخٌ 

عًِٝٗ إ٫ ؼي ساي١ تٛدب ايدخٍٛ, ٚإذا  خًت ؾًتطتأذٕ, ٚذبؿفي شٚدٗا ؼي 

 كٛزٙ ٚتاًب زقاٙ, ٫ٚ ربْٛ٘ ؼي ْؿطٗا ٫ٚ ؼي َاي٘, ..........ساٍ غٝبت٘ ٚس
 اًمنمح  

طم٘مقق أظمريـ، دون طمرُم٤من اًمِمخص ٟمٗمًف ُمـ مم٤مرؾم٦م طم٘مقىمف اًمتل ٓ شم١مدي إمم 

ضر أو ُمٜمٙمر يتج٤موز سمف اًمنمع، وسم٤مؾمؿ الري٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمٞمقم شمِمتٙمل اًمِمٕمقب اًمتل 

ًتٓمٞمع إب قمٜمدهؿ أ، يقضمٝمف اسمٜمف شمٜم٤مدي سمف ُمـ يمثػم ُمـ اعمّم٤مئ٥م طمٚم٧م هب٤م، ومال ي

وٓ سمٜمتف: ٕهنام ي٠مسمٞم٤من ذًمؽ سم٤مؾمؿ الري٦م اعمٓمٚم٘م٦م، سمؾ ٓ يًتٓمٞمع اًمرضمؾ أن يتحٙمؿ 

ذم زوضمتف أو يقضمٝمٝم٤م: ٕهن٤م قمٜمده٤م الري٦م اعمٓمٚم٘م٦م، وهل٤م الؼ سم٠من شمذه٥م ُمع أي 

رضمؾ ؿم٤مءت، واًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل اًمٗم٤مؾمد اًمذي ووٕمقه حيٛمٞمٝمؿ، صمؿ يِمتٙمقن، 

هلل قمٚمٞمٙمؿ ُمـ أوىمٕمٙمؿ ذم هذا همػم أٟمٗمًٙمؿ وىمقاٟمٞمٜمٙمؿ وشمدظمٚمٙمؿ ذم وم٘مقًمقا زم سم٤م

 ىمقاٟملم اإلًمف اًمقاطمد إطمد اًمذي ظمٚم٘مٙمؿ، وهق أدرى سمٛمّم٤ملٙمؿ؟!!   

ايمصعقد فمعم ايمسطح، وٓ سمـظر الم زمققت اجلغمان ( اعمرأة )وٓ سمؽثر)

 ( وم٢من ذم ذًمؽ اًمٜمٔمر إمم ُم٤م ٓ يٕمٜمٞمٝم٤م، ورسماموإؽمقاق وايمسؽؽ مـ شمؼى وؾمبوزمقؽ

وأن سمؽقن ومؾقؾي وىمٕم٧م قمٞمٜمٝم٤م قمغم ُم٤م حيرم قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر إًمٞمف ومت٠مصمؿ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، )

يمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أو زي٤مرة ايمؽالم جلغماهنو، وٓ سمدطمؾ فمؾقفؿ إٓ دم ضمويمي سمقصمى ايمدطمقل( 

)وإذا دطمؾً همؾتستلذن، وحتػظ زوصمفو دم ضمول نمقبتف وضمضقره  دون شمٙمثػم،

ًمرضم٤مل آضم٤مٟم٥م إمم سمٞمتف، أو إفمٝم٤مر ( سم٢مدظم٤مل اوسمطؾى رضوه، وٓ ختقكف دم كػسفو

( وٓحم٤مؾمٜمٝم٤م قمغم ُمـ حيرم اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م، ومْمال قمـ اًمقىمقع ذم الرام واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، )

 ( ومتتٍمف ومٞمٝم٤م ُمـ همػم وضمف طمؼ، إٓ إن يم٤من يٛمٜمٕمٝم٤م طم٘مٝم٤م، ومٚمٝم٤م دم مويمفختقٟمف )
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٫ٚ تتؿاخس عًٝ٘ جبُاهلا, ٚإٔ تهٕٛ َكب١ً ع٢ً ايؿ٠٬ ٚايؿٝاّ اغيؿسٚقري  

إ٫ ٚقت سٝض أٚ ْؿاع, ٚإٔ تهٕٛ قاْع١ َٔ شٚدٗا سيا زشق٘ اهلل تعازي: قٌ أٚ 

 نجس, َكدَ٘ سك٘ ع٢ً سل ْؿطٗا ٚضا٥س أقازبٗا, ................................
 اًمنمح  

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ طمٞمٜمئٍذ أن شم٠مظمذ ُمٜمف ىمدر ال٤مضم٦م هل٤م وًمٕمٞم٤مهل٤م، وم : ىَم٤مًَم٧ْم  ريض اهلل قمٜمٝم٤م َٕم

ِلِّ َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  ضَم٤مَءْت ِهٜمْدٌ  َي٤م َرؾُمقَل اهلل إِن  َأسَم٤م ؾُمْٗمَٞم٤مَن  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،إمَِم اًمٜمٌ 

َٓ َيْٕمَٚمؿُ  ـْ َُم٤مًمِِف َوُهَق  ٓ  َُم٤م َأظَمْذُت ُِم َٓ ُيْٕمٓمِٞمٜمِل َُم٤م َيْٙمِٗمٞمٜمِل َوَوًَمِدي إِ  ؟َرضُمٌؾ ؿَمِحٞمٌح 

أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، وٓ شمتّمدق ُمـ  ((ْٕمُروِف ظُمِذي َُم٤م َيْٙمِٗمٞمِؽ َوَوًَمَدِك سم٤ِمعمَْ )) :وَمَ٘م٤مَل 

ـْ سَمْٞم٧ِم ريض اهلل قمٜمف:  َأيِب ُهَرْيَرةَ  ُم٤مًمف إٓ سم٢مذٟمف، ومٗمل طمدي٨م ُق ُِم ذِم اعمَْْرَأِة شَمَّمد 

ـْ ىُمقهِت٤َم)) :ىَم٤مَل  ؟َزْوضِمَٝم٤م ٓ  ُِم ضَْمُر سَمْٞمٜمَُٝماَم  ،َٓ إِ ْٕ ـْ َُم٤مِل  ،َوا َق ُِم ؾُّ هَل٤َم َأْن شَمَّمد 
َٓ حَيِ َو

ٓ  سم٢ِمِْذٟمِفِ َزوْ   (( أظمرضمف أسمق داود.ضِمَٝم٤م إِ

وٓ سمتػوطمر فمؾقف زمجامهلو، وأن سمؽقن مؼبؾي فمعم ايمصالة وايمصقوم اظمػروضكم )  

إٓ وومً ضمقض أو كػوس، وأن سمؽقن وموكعي مـ زوصمفو زمام رزومف اهلل سمعولم: ومؾ أو 

(، وٓ شمٜمٙمر اعمٕمروف ُمٜمف وم٢من ذم ذًمؽ ظمٓمر يمٌػم، وىمد شم٘مدُم٧م رواي٦م اسمـ ىمثر

٤ًميمر: ))ُم٤م ُمـ اُمرأة ىم٤مًم٧م ًمزوضمٝم٤م: ُم٤م رأي٧م ُمٜمؽ ظمػمًا إٓ أطمٌط اهلل قمٛمٚمٝم٤م قم

ؾمٌٕملم ؾمٜمف، وًمق يم٤مٟم٧م شمّمقم اًمٜمٝم٤مر وشم٘مقم اًمٚمٞمؾ((، وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

٤مءُ  ،ُأِري٧ُم اًمٜم ٤مرَ وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ًَ  ؟َأَيْٙمُٗمْرَن سم٤ِمهلل ِ :ىِمٞمَؾ  ،َيْٙمُٗمْرنَ  ،وَم٢مَِذا َأيْمَثُر َأْهِٚمَٝم٤م اًمٜمِّ

٤منَ  ،َ َيْٙمُٗمْرَن اًْمَٕمِِمػم :ىَم٤مَل  ًَ طْم ْهرَ  ،َوَيْٙمُٗمْرَن اإْلِ ـ  اًمد  ٜم٧َْم إمَِم إطِْمَداُه ًَ صُمؿ  َرَأْت  ،ًَمْق َأطْم

(( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، وجي٥م أن ىَمطُّ  اً َُم٤م َرَأْي٧ُم ُِمٜمَْؽ ظَمػْم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ..٤مً ُِمٜمَْؽ ؿَمْٞمئ

( وًمق اًمقاًمديـ، ورهبوفمعم ضمؼ كػسفو وؽموئر أوم( أي: اًمزوج )مؼدمف ضمؼفشمٙمقن )

 ٕن اعمرأة سمٕمد زوضم٤مه٤م يٙمقن أُمره٤م إمم زوضمٝم٤م ٓ إمم أسمٞمٝم٤م وأُمٝم٤م، وإن ُمـ اخلٓم٠م 
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َػؿك١ ع٢ً أ٫ٚ ٙ, ٚإٕ ناْٛا َٔ غريٖا, باز٠ بِٗ خا ١َ هلِ, ضباؾـي٘ 

يًطرت عًِٝٗ, قؿري٠ ايًطإ عٔ ايطب ٚايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ, ق١ًًٝ َسادع١ 

 ...........................................................ايصٚز, ناشي٘ ٭ضسازٙ, ......
 اًمنمح  

اًمٙمٌػم اًمذي ي٘مع ومٞمف اًمٌٕمض أٟمف يريد اًمتحٙمؿ واًمتدظمؾ ذم أُمقر وطمٞم٤مة اسمٜمتف سمٕمد 

زواضمٝم٤م، ورسمام أُمره٤م سمٛمخ٤مًمٗم٦م أُمر زوضمٝم٤م سمحج٦م أٟمف أسمقه٤م أو أُمٝم٤م، وهذا أُمر ٓ 

زوضمٝم٤م وًمق سم٠مُمر ُمـ أسمقهي٤م، وم٤مٕب وإم ٓ جيقز، وٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرأة أن خت٤مًمػ أُمر 

أُمر هلؿ قمغم اًمٌٜم٧م سمٕمد زواضمٝم٤م، وٓ سم٠مس ذم اًمٜمّمٞمح٦م ُمٜمٝمام واًمتقضمٞمف، وىمد أظمرج 

أن  :قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ريض اهلل قمٜمف قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽاًمٓمؼماين 

ٟم٧م ويم٤م ،ويم٤من أسمقه٤م ذم أؾمٗمؾ اًمدار ،رضمال ظمرج وأُمر اُمرأشمف أن ٓ خترج ُمـ سمٞمتٝم٤م

وم٠مرؾمٚم٧م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومذيمرت ًمف  ،ومٛمرض أسمقه٤م ،ذم أقماله٤م

وم٠مرؾمٚم٧م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و  ،ومامت أسمقه٤م((، أـمٞمٕمل زوضمؽ)) :وم٘م٤مل ،ذًمؽ

إن اهلل  :وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ((،أـمٞمٕمل زوضمؽ)) :وم٘م٤مل ،ؾمٚمؿ

.همٗمر ٕسمٞمٝم٤م سمٓم٤مقمتٝم٤م ًمزوضمٝم٤م

مرػؼي فمعم أوٓده، وإن ىموكقا مـ نمغمهو، زمورة هبؿ طمودمي قن )وجي٥م أن شمٙم 

( ٓ ؾمٞمام ًمق يم٤من هل٤م ُمٜمف أو ُمـ همػمه أوٓد، ومتٕمتٜمل هلؿ، حموهمظف يمؾسؼم فمؾقفؿ

ومصغمة ايمؾسون فمـ ايمسى وايمغقبي وايمـؿقؿي، ومؾقؾي مراصمعي سم٤مجلٛمٞمع، وأن شمٙمقن )

٤م ٟمّمحف سم٤مًمتل هل ( ومٞمام ي٘مقل وي٠مُمر سمف، وم٢من رأت ُمٜمف حمرُم٤م.. وضم٥م قمٚمٞمٝمايمزوج

( يمام أٟمف ىموَتف ٕرسارهأطمًـ، وطمرم قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مقمتف ذم الرام، وجي٥م أن شمٙمقن )

جي٥م قمٚمٞمف أيْم٤ًم يمتؿ أهاره٤م، وإن ُمـ الرام أن شمتحدث اعمرأة سمام ضمرى سمٞمٜمٝم٤م وسملم 

ـْ زوضمٝم٤م يمام حيرم قمٚمٞمف ذًمؽ، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  إِن  ُِم
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أٜكا ايتصٜري ٚايتاٝب يصٚدٗا, َٚكابًت٘ بايبػس  ٚػيا ٜاًب َٓٗا

 ٚا٫ْبطاؾي, ..............................................................................
 اًمنمح  

ََُم٤مَٟم٦ِم قِمٜمَْد اهلل َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ْٕ ضُمَؾ ُيْٗميِض إمَِم اُْمَرَأشمِفِ  :َأقْمَٔمِؿ ا صُمؿ  َيٜمنُْمُ  ،فِ َوشُمْٗميِض إًَِمٞمْ  ،اًمر 

َه٤م  (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، ومٝمام أي: اًمزوضملم ذم إُمر ؾمقاء. ِه 

يمام يٜمٌٖمل هل٤م أن ٓ شمٗمٕمؾ يمام يٗمٕمؾ سمٕمض ضمٝمٚم٦م اًمٜم٤ًمء ُمـ ٟم٘مؾ يمؾ يمٌػمة 

وصٖمػمة دمري ذم سمٞم٧م زوضمٝم٤م إمم سمٞم٧م أهٚمٝم٤م، ومتحدث أُمٝم٤م سمٙمؾ رء، وم٢م، ذًمؽ 

يمتقُم٦م وظمّمقص٤ًم عم٤م جيري سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمٗمقر، سمؾ يٜمٌٖمل هل٤م أن شمٙمقن 

زوضمٝم٤م ُمـ اخلالف اًمذي يٛمٙمـ أن شمًتققمٌف، ويٛمٙمٜمٝم٤م أ، شمتج٤موزه أو أن شمٖمػمه 

سم٠مؾمٚمقهب٤م وأظمالىمٝم٤م، سمؾ يمؾ ُم٤م يدور سملم اعمرأة وزوضمٝم٤م يٜمٌٖمل أن ٓ خيرج قمـ 

طمٞمٓم٤من اًمٖمروم٦م، وم٢من ذًمؽ أدقمك ًمٚمٛمقدة سمٞمٜمٝمام، وسم٘م٤مء اًمٕمنمة، وطمؾ اعمِم٤ميمؾ أو 

 ٗمح٤مهل٤م.الد ُمـ اؾمت

ورو يطؾى مـفو أيضو ايمتزيكم وايمتطقى يمزوصمفو، ومؼوزمؾتف زمويمبمم )

(، وإن هذا عمـ أقمٔمؿ إُمقر اًمتل شمٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤ًمء، إُم٤م وآكبسوط

سم٥ًٌم ضمٝمٚمٝمـ وإُم٤م سم٥ًٌم شمِمددهـ ذم ومٝمؿ اًمديـ، ومٌٕمض اًمٜم٤ًمء ٓ حتًـ اًمتزيـ 

اعمٓمٌخ واًمٕمٛمؾ، وإذا ظمرضم٧م وٓ اًمتجٛمؾ قمٜمد اًمزوج، ومدائام ٓ يراه٤م إٓ سمثقب 

إمم اًمٜم٤ًمء.. شمزيٜم٧م ودمٛمٚم٧م وشمٕمٓمرت، وم٠مي ضمٝمؾ هذا ومٞمٝم٤م، ومٝمذا أطمد أهؿ 

إؾم٤ٌمب اًمتل دمٕمؾ اًمزوج يٜمٗمر ُمـ اًمزوضم٦م، وٓ يتٕمٚمؼ ىمٚمٌف هب٤م، وٓ ؾمٞمام ُمع 

اٟمتِم٤مر وؾم٤مئؾ اًمٗم٤ًمد اًمٞمقم، وىمؾ ُمـ ٓ يراه٤م ُمـ اًمِم٤ٌمب، إذ ومرو٧م قمغم ؿم٤ٌمسمٜم٤م 

يٙم٤من خيٚمق ُمٜمٔمر قمـ اُمرأة ُمتزيٜم٦م مجٞمٚم٦م ُمتؼمضم٦م ُمٔمٝمرة  ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم، ومال

 عمح٤مؾمٜمٝم٤م وُمٗم٤مشمٜمٝم٤م، وم٥ًٌم هذا يمثػمًا ُمـ اعمِم٤ميمؾ سملم إزواج، ومٛمٜمٝم٤م أن اًمزوج 
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

ؿ يٜمٔمر إمم زوضمتف ومال يرى ومٞمٝم٤م اهتامُم٤ًم سمجامهل٤م وٓ يٜمٔمر إمم ه١مٓء اًمٜم٤ًمء، صم

سمزيٜمتٝم٤م، ومٞمٛمٞمؾ ىمٚمٌف قمٜمف إمم همػمه٤م، ورسمام واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل أوم٣م ذًمؽ إمم وىمققمف ذم 

اعمٕمّمٞم٦م، رهمؿ أهن٤م ًمق شمزيٜم٧م ودمٛمٚم٧م.. ًمٙم٤مٟم٧م أمجؾ ُمـ اًمٜم٤ًمء اعمٌٝمرضم٤مت اًماليت 

ٌػم ذم أومِم٤مل يراهـ اًمٞمقم قمغم وؾم٤مئؾ اإلقمالم، ومٖمٗمٚمتٝم٤م قمـ هذا هق ؾم٥ٌم يم

اًمٕمالىم٤مت اًمزوضمٞم٦م، وُمـ هذه اعمِم٤ميمؾ يمذًمؽ: أن اًمِم٤مب اًمٞمقم يٜمٔمر إمم وؾم٤مئؾ 

اإلقمالم ويرى ه١مٓء اًمٜم٤ًمء اًمٗم٤مؾم٘م٤مت اًماليت ئمٝمرن حم٤مؾمٜمٝمـ دون طمٞم٤مء ُمـ اهلل، 

وهق مل يتزوج سمٕمد، ومػمؾمؿ ذم ظمٞم٤مًمف ًمٚمٛمرأة اًمتل يريد ان يتزوضمٝم٤م  صقرة ؿمٌٞمٝم٦م 

ُم٤م يم٤من يتٛمٜم٤مه، ومٛمـ هٜم٤م شمٌدأ اعمِم٤ميمؾ ورسمام أودت  سمّمقرهـ، ومٌٕمد اًمزواج ٓ جيد

واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل إمم اًمٓمالق، وًمألؾمػ ٟمحـ واىمٕملم سملم شمٞم٤مري إومراط وشمٗمريط، ومٝمٜم٤مك 

ُمـ يٜم٤مدي سمتزيـ ودمٛمؾ اعمرأة وًمق قمٜمد اًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، وٓ ي٤ٌمزم 

قمٞم٤ًم ًمٚمرذيٚم٦م سم٘مْمٞم٦م اًمنمع وٓ الرام والالل، وهذا ٓ يٙمقن إٓ وم٤مؾم٘م٤ًم دا

واعمٕمّمٞم٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، وهٜم٤مك ُمـ يٜمٝمك قمـ شمزيـ اعمرأة ُمٓمٚم٘م٤ًم سمحج٦م أن هذا ُمـ 

أومٕم٤مل اًمٙم٤مومرات واًمٗم٤مؾم٘م٤مت وأن ومٞمف شمِمٌف هبؿ، وهذا ضم٤مهؾ ٓ يٗمٝمؿ ُمـ أطم٤ميمؿ 

اًمديـ اًمٌمء اًمٙمثػم، ومٚمٞمس ذم شمزيـ اعمرأة ًمزوضمٝم٤م شمِمٌٝم٤م سمٙم٤مومرة وٓ وم٤مؾم٘م٦م، وًمٞمس 

يمف، وم٢من اًمٙم٤مومر ىمد يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُم٤ٌمطم٤ًم قمٜمدٟم٤م، أَو ٟمؽميمف سمحج٦م يمؾ ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٙم٤مومر ٟمؽم

أن اًمٙم٤مومر يٗمٕمٚمف، وم٢من اًمٙم٤مومر يريم٥م اًمًٞم٤مرة واًمٓم٤مئر، ومٕمغم ه١مٓء أن ٓ يريمٌقه٤م 

ٕن ريمقهبؿ ومٞمف شمِمٌف قمغم زقمٛمٝمؿ، وإن اًمّمحٞمح واًمذي يٜمٌٖمل اًمٕمٛمؾ سمف هق شمزيـ 

وضمتف إٓ ُم٤م طمرُمف اهلل، اعمرأة ًمزوضمٝم٤م سمٙمؾ أٟمقاع اًمزيٜم٦م ومال طمرُم٦م سملم اًمرضمؾ وز

 اعمًتٓم٤مع، وهذا ُم٤م أُمره٤م سمف اًمٜمٌل  سم٘مدر   ؿم٤مءت، وشمتزيـ ًمف ومتٚمٌس ًمف ُم٤م ؿم٤مء وُم٤م 
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ٚإٔ تكّٛ بهٌ خد١َ ؼي ايداز تكدز عًٝٗا, ؾكد ز٣ٚ عٔ أمسا٤ بٓت أبٞ بهس 

ايؿدٜل زقٞ اهلل عٓٗا أْٗا قايت: تصٚدت ايصبري, َٚا ي٘ ؼي ا٭زض َٔ َاٍ 

 غري ؾسض٘ ْٚاقش١, نٓت أعًـ ؾسض٘, ................... ٫ٚ ػيًٛى, ٫ٚ غ٤ٞ
 اًمنمح  

ِلُّ َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ صغم اهلل قمٚمٞمف آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، وم٘مد    :ؾُمِئَؾ اًمٜمٌ 
ِ
٤مء ًَ َأيُّ اًمٜمِّ

ُه إَِذا َٟمَٔمَر إًَِمْٞمَٝم٤م)) :ىَم٤مَل  ؟ظَمػْمٌ  تِل شَمُنُّ َٓ  ،َوشُمٓمِٞمُٕمُف إَِذا َأَُمرَ  ،اًم  خُت٤َمًمُِٗمُف ومِٞماَم َيْٙمَرُه ذِم  َو

َٓ ذِم َُم٤مًمِفِ  َٝم٤م َو ًِ َك (( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد، وذم ًمٗمظ قمٜمد ايب داود: ))َٟمْٗم َٓ ُأظْمؼِمُ َأ

٤مِل٦َمُ  ؟سمَِخػْمِ َُم٤م َيْٙمٜمُِز اعْمَْرءُ  شْمفُ  ..إَِذا َٟمَٔمَر إًَِمْٞمَٝم٤م :اعمَْْرَأُة اًمّم   ،َأـَم٤مقَمْتفُ  ..َوإَِذا َأَُمَرَه٤م ،َه 

وم٢من سمٕمض اًمٜم٤ًمء اًمٞمقم شمتزيـ قمٜمد ظمروضمٝم٤م إمم ((طَمِٗمَٔمْتفُ  ..ا هَم٤مَب قَمٜمَْٝم٤مَوإِذَ 

اًمٜم٤ًمء أو إمم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُمـ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت، وم٢مذا قم٤مدت إمم سمٞمتٝم٤م أزاًم٧م ُم٤م هب٤م ُمـ زيٜم٦م 

 وضمٚم٧ًم قمٜمد زوضمٝم٤م ٓ ومرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم اجلدار.

ٜم٤ًمء يمام يٜمٌٖمل هل٤م أن شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمًٕم٤مدشمف وومرطمف ٓ شمٕم٤مؾمتف، وم٢من سمٕمض اًم

شمٙمثر اًمتِمٙمل يمٚمام ضمٚم٧ًم ُمع زوضمٝم٤م أو يمٚمام ؾم٠مهل٤م قمـ ٟمٗمًٝم٤م، وشمٔمـ أهن٤م سمٗمٕمٚمٝم٤م 

هذا شمزيد حمٌتٝم٤م ذم ىمٚمٌف وأٟمف ؾمقف يٕمٓمػ قمٚمٞمٝم٤م ايمثر، وهذا ظمٓم٠م حمض: ٕن 

اًمرضمؾ إذا أيمثرت اعمرأة اًمتِمٙمل وقمٚمؿ أهن٤م يمثػمة اًمِمٙمقى ذم يمؾ رء.. يمرهٝم٤م 

 ٤م إٓ يمؾ ُم٤م ي٘مٚم٘مف ويزقمجف،  ومٚمتتٜمٌف.ورهم٥م قمٜمٝم٤م، ورأى أهن٤م ُمتٕم٦ٌم ًمف ٓ يرى ُمٜمٝم

أن سمؼقم زمؽؾ طمدمي دم ايمدار سمؼدر فمؾقفو، همؼد روى فمـ ( يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرأة )و)  

أؽمامء زمـً أيب زمؽر ايمصديؼ ريض اهلل فمـفو أهنو ومويمً: سمزوصمً ايمززمغم، ومو يمف دم 

 ىمـً أفمؾػ همرؽمف، إرض مـ مول وٓ رؾقك، وٓ رء نمغم همرؽمف وكوضحي،

 

                                                 

 اًمٜم٤موح: هق اًمٌٕمػم. (1)
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ْت٘ ٚأضٛض٘, ٚأ م اي٣ٛٓ يٓاقش١, ٚأعًؿ٘ ٚأضتًكٞ اغيا٤, ٚأخسش ٚأنؿٝ٘ َ٪

غسب١, ٚأرشٔ ايػعري ٚأعذٔ, ٚنٓت أْكٌ اي٣ٛٓ ع٢ً زأضٞ َٔ ثًجٞ ؾسضٕذ  

ست٢ أزضٌ إزي أبٞ, أبٛ بهس ايؿدٜل خبا ١َ ؾهؿتين ضٝاض١ ايؿسع, ؾهأصيا 

ْو أعتكَٓٝٛا أسطٔ َا قاي٘ ايؿصازٟ ٫بٓت٘ عٓد شؾاؾٗا ٖٚٛ: ٜا بٓٝ٘: إ

خسدت َٔ ايعؼ ايرٟ ؾٝ٘  زدت, ٚؾست إزي ؾساؽ ٫ تعسؾٝٓ٘, ٚقسٜٔ ٫ 

تأيؿٝٓ٘   ؾهْٛٞ ي٘ أزقا ٜهٔ يو مسا٤, ٚنْٛٞ ي٘ َٗا ا ٜهٔ يو عُا ا 

١ََ ٜهٔ ي٘ عبدّا, ٫ٚ تًشٞ عًٝ٘ ؼي غ٤ٞ ؾٝك٬ٔى,  تطتٓدٜٔ إيٝ٘, ٚنْٛٞ ي٘ أ

َِٝب١.. ؾ َٖ َٚ ابعدٟ عٓ٘, ٫ٚ تباعدٟ عٓ٘ ؾٝٓطاى . إٕ ْأ٣ عٓو بكبض 

ٚاسؿـيٞ أْؿ٘ ٚمسع٘ ٚعٝٓ٘, ؾ٬ ٜػِ َٓو إ٫ رٝبّا, ٫ٚ ٜطُل َٓٔو إ٫ 

 سطّٓا , ٫ٚ ٜٓـيس َٓو إ٫ طي٬ّٝ.
 اًمنمح  

وأدق ايمـقى يمـوضحي، وأفمؾػف وأؽمتؾؼل اظموء، وأطمرز وأىمػقف ممكتف وأؽمقؽمف،

ٍحن وأؿمحـ ايمرعغم وأفمجـ، وىمـً أكؼؾ ايمـقى فمعم رأد مـ شمؾثل همرؽمنمرزمي،

ضمتك أرؽمؾ إلم أيب، أزمق زمؽر ايمصديؼ زمخودمي همؽػتـل ؽمقوؽمي ايمػرس، همؽلكام 

ومو أضمسـ مو ومويمف ايمػزاري ٓزمـتف فمـد زهموهمفو ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ،  )أفمتؼـل

وهق: يو زمـقف: إكؽ طمرصمً مـ ايمعش ايمذي همقف درصمً، وست إلم همراش ٓ 

ؽمامء، وىمقين يمف مفودا يؽـ  سمعرهمقـف، وومريـ ٓ سمليمػقـف ن همؽقين يمف أرضو يؽـ يمؽ

يمؽ فمامدا سمستـديـ إيمقف، وىمقين يمف أَمي يؽـ يمف فمبدًا، وٓ سمؾحل فمؾقف دم رء 

وٓ سمبوفمدي فمـف همقـسوك . إن كلى فمـؽ زمؼبض َوَهْقَبي.. هموزمعدي فمـف، همقؼالِك،

واضمػظل أكػف وؽمؿعف وفمقـف، همال يرؿ مـؽ إٓ ؿمقبًو، وٓ يسؿع مـِؽ إٓ ضمسـًو ، 

 اًمٗمزاري، وُم٤م اقمٔمٛمٝم٤م ُمـ ٟمّمٞمح٦م حتت٤مضمٝم٤م  اٟمتٝمك يمالم  ( مـؽ إٓ مجقالً وٓ يـظر 

                                                 
 أي: أىمقم قمٚمٞمف. (1)

ًْمق اًْمَٙمٌػِم .ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: هَمْرسمف: ُهَق سمَِٖملْمٍ ُُمْٕمَجَٛم٦م ُمَ  (2) َدة، َوُهَق اًمد   ؾَم٤ميِمٜم٦َم صُمؿ  سَم٤مَء ُُمَقطم 
ٍ
 ْٗمُتقطَم٦م صُمؿ  َراء

 أي: ومٞمٌٖمْمؽ. (3)
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ؾعًٝهٔ َعػس ايٓطا٤ باحملاؾـي١ ع٢ً ٖرٙ اٯ اب ايػسٜؿ١, ٫ٚ تػؿًٔ عٔ 

٘ٔ قٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ: )) ِِ َتِأٔت ًَ ٘ٔ َؾ ُ٘ ٔإَي٢ ٔؾَسأغ ََِسَأَت ٌُ ا ٔإَذا َ َعا ايٖسُد

َٗ ِٝ ًَ َٕ َع ًَا٥َٔه١ُ َسٖت٢ ُتِؿٔبَح ..اَؾَباَت َغِكَبا َُ َٗا اِي َِٓت (( زٚاٙ خبازٟ َٚطًِ. َيَع

ؾ٬شَٔ راع١ أشٚادهٔ, ٚتٛاؾري ؾُٝا بٝٓهٔ باسبل ٚايؿر. ٚإٜانٔ 

ٚاشبسٚز عٔ راع١ ايصٚز   ؾكد ز٣ٚ اشباٝب ؼي تازخي٘ أْ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ْت ؼي .....ٚآي٘ ٚضًِ قاٍ: )) أضيا اَسأ٠ خسدت َٔ بٝتٗا بػري إذٕ شٚدٗا نا
 اًمنمح  

يمؾ سمٜم٧م ُم٘مٌٚم٦م قمغم اًمزواج اًمٞمقم، وهل ُمٝمٛم٦م أسم٤مء وإُمٝم٤مت، ومٞمٜمٌٖمل قمٚمٞمٝمؿ إمم 

يرؿمدوا سمٜم٤مهتؿ إمم ذًمؽ، همػم أن اًمٕمٙمس حيّمؾ ًمدى اًمٌٕمض، ومت٘مقل هل٤م أُمٝم٤م: ًمق مل 

يٕمجٌؽ وم٤مرضمٕمل إمم سمٞم٧م أسمقك، وم٢مّٟم٤م ىمد رسمٞمٜم٤مك صٖمػمة وؾمٜمرسمٞمؽ يمٌػم، ومال طمقل 

٤مهلل، ايُّ أم هذه شمًٕمك إمم ظمراب سمٞم٧م اسمٜمتٝم٤م سمٞمده٤م، صمؿ ًمق قم٤مدت إًمٞمٝم٤م وٓ ىمقة إٓ سم

 يم٤مٟم٧م إم هل أول ُمـ يٕمػمه٤م ويِمٛم٧م ومٞمٝم٤م يقضمٝمف هل٤م أىمٌح اًمٙمالم.

همعؾقؽـ معمم ايمـسوء زموظمحوهمظي فمعم هذه أداب ايممميػي، وٓ سمغػؾـ فمـ )

صُمُؾ اْمَرأَ ومقيمف صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ: )) سَمُف إلَِم همَِراؾِمِف هَمَؾْؿ سَمْلسمِِف هَمَبوَت إَِذا َدفَمو ايمرَّ

(، وقمـ ىمقًمف (( رواه زمخوري ومسؾؿيَمَعـَْتَفو اظْمَاَلئَِؽُي ضَمتَّك سُمْصبَِح  ..نَمْضَبوَن فَمَؾْقَفو

ٌٍَؾ  َوًَمْق َأن  َرضُمالً صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ـْ ضَم َأَُمَر اُْمَرَأشَمُف َأْن شَمٜمُْ٘مَؾ ُِم

ٌٍَؾ َأمْحَرَ  ،ٌٍَؾ َأؾْمَقدَ َأمْحََر إمَِم ضَم  ٌٍَؾ َأؾْمَقَد إمَِم ضَم ـْ ضَم (( ًَمَٙم٤مَن َٟمْقهُل٤َم َأْن شَمْٗمَٕمَؾ  ..َوُِم

أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف.

همالزمـ ؿموفمي أزواصمؽـ، وسمقاصكم همقام زمقـؽـ زموحلؼ وايمصػم. وإيوىمـ )

واخلروج فمـ ؿموفمي ايمزوج ن همؼد روى اخلطقى دم سمورخيف أكف صعم اهلل فمؾقف وآيمف 

  دم   ىموكً  زوصمفو    إذن   زمغغم   زمقتفو   مـ   طمرصمً  امرأة   : )) أيام ومول  وؽمؾؿ 
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ضدؽي اهلل تعازي ست٢ تسدل إزي بٝتٗا أٚ ٜسقٞ عٓٗا شٚدٗا ((, ٚيتشرز  

اغيسأ٠ َٔ إٔ تاًب ر٬قٗا َٔ شٚدٗا بػري عرز  ؾكد ز٣ٚ اإلَاّ أظيد 

َُٚايرتَرٟ عٓ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ أْ٘ قاٍ: )) ٜٗ َٗا َأ َِٚد ََِسَأ٠ٕ َضَأَيِت َش ا ا

ِٝٔس َبِإٔع ِٔ َغ َٔ ًَاَم  ١ٖٔٓ ..ايٖا َٗا َزا٥َٔش١ُ اِيَذ ِٝ ًَ ّْ َع  ((, ..............................َؾَشَسا
 اًمنمح  

ؽمخط اهلل سمعولم ضمتك سمرصمع إلم زمقتفو أو يريض فمـفو زوصمفو ((، ويمتحذر اظمرأة مـ 

( ذقمل، وم٢من اًمٓمالق ذم زُمٜمٜم٤م هذا ىمد يمثر، رأن سمطؾى ؿمالومفو مـ زوصمفو زمغغم فمذ

وإذا أشمٞم٧م شم٠ًمل قمـ إؾم٤ٌمب.. وضمدهت٤م ذم ىمٛم٦م اًمتٗم٤مه٦م، ومٝمذه شم٘مقل ًمؽ: ًمٞمس 

هذا اًمِم٤مب اًمذي أطمٚمؿ سمف: ٕن اعمًٚمًالت واًمؽمه٤مت ذم اًمتٚمٗم٤مز ًمٕم٧ٌم سمٕم٘مٚمٝم٤م 

وظمدقمتٝم٤م، وم٠مصٌح٧م شمتٛمٜمك ؿمخّم٤ًم ُمثؾ اًمذي شمراه ذم اًمتٚمٗم٤مز، وهذا هق اًمٗم٤ًمد، 

ذم ذًمؽ يٕمقد قمغم أسم٤مء وإُمٝم٤مت ومٝمؿ اًمذيـ أمهٚمقا أوٓدهؿ وشمرسمٞمتٝمؿ،  واًم٥ًٌم

وإظمرى شم٘مقل: مل ي٠مشمٜمل سمٌٞم٧م أؾمٙمٜمف ومٞمف ل٤مزم، وإظمرى شم٘مقل: ٓ أؾمتٓمٞمع أن 

أظمدم أُمف، وم٘مؾ اًمّمؼم قمٜمد اًمٜم٤ًمء، وأردن طمٞم٤مة ٓ شمٕم٥م ومٞمٝم٤م وٓ قمٜم٤مء، وهذا ٓ 

ـم٤مقم٦م اًمزوج واًمّمؼم قمٚمٞمف، ومٖمٗمٚمـ قمـ يٙمقن إٓ ذم اجلٜم٦م عمـ قمٛمؾ هل٤م، وُمـ أقمامهل٤م 

ذًمؽ،  ومحًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ذم ضمٞمؾ أومًدهؿ اإلقمالم وهمرهؿ اًمِمٞمٓم٤من 

وم٠مهقى هبؿ ذم طمٗمر اًمٌٕمد قمـ اهلل، وم٢من ـمٚم٥م اًمٓمالق دون قمذر ذقمل.. ُمـ 

همؼد روى اإلموم أمحد وايمؼممذي فمـف صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ آُمقر اعمحرُم٦م، )

اَم أكف ومول: )) ـْ نَمغْمِ زَمْلسٍ َأي  ًْ َزْوصَمَفو ايمطَّاَلَق ِم هَمَحَراٌم فَمَؾْقَفو َرائَِحُي  .. اْمَرَأٍة ؽَمَليَم

ـَّيِ  (، أُم٤م ًمق ـمٚم٧ٌم اًمٓمالق ًمٕمذر ذقمل.. ومال شمدظمؾ وٛمـ هذا اًمققمٞمد،  ((اجْلَ

وذًمؽ يم٠من يم٤من اًمزوج يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م ومٕمؾ الرام واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، أن يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م 

هب٤م سمِمدة دون ؾم٥ٌم أو قمغم أشمٗمف إؾم٤ٌمب، أو ٓ يراقمل اًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م، أو يي

 طمؼ اهلل ومٞمٝم٤م وٓ ذم قمٞم٤مهل٤م ُمـ ٟمٗم٘م٦م.
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 ْعٛذ باهلل ػيا ٜػكب اهلل تعازي, ْعٛذ باهلل ػيا ٜػكب اهلل تعازي.
 اًمنمح  

 :تنبيه مهم 

جي٥م قمغم أسم٤مء وإُمٝم٤مت أن يراقمقا اهلل ذم سمٜم٤مهتؿ، وأن خيت٤مروا هلـ إزواج 

، وأن يٙمقن ُمٓمٚمقهبؿ وٟمٔمرهؿ ذم اًمزوج اًمديـ ٓ اعم٤مل، وم٢مٟم٤م ٟمِمٝمد اًمٞمقم اًمّم٤مللم

ذم اًمقاىمع ُمـ اًمٌٕمض أٟمف يٌح٨م ًمٌٜمتف قمـ زوج همٜمل، وٓ يٛمٝمف اًمديـ وٓ 

إظمالق، أهؿ ُم٤م ذم إُمر قمٜمده أ، يٙمقن اًمزواج ذا ُم٤مل وصمراء، وئمـ أٟمف سم٤معم٤مل 

تقر ذم ال٤مل وهق ص٤مطم٥م ظمٚمؼ ىم٤مدر قمغم أن يًٕمد اسمٜمتف، وم٢مذا ضم٤مءه اًمٗم٘مػم أو اعمً

وديـ وشمرسمٞم٦م.. رده سمحج٦م أٟمف ٓ يٛمٚمؽ رء، وًمٞمس قمٜمده وفمٞمٗم٦م، وهمػمه٤م ُمـ 

اًمٜمٔمرات اعم٤مدي٦م، أُم٤م ًمق ضم٤مءه ص٤مطم٥م اعم٤مل.. وم٢مٟمف يقاومؼ ُم٤ٌمذة قمٚمٞمف دون ُمراقم٤مة 

ضم٤مٟم٥م اًمديـ وإظمالق واًمؽمسمٞم٦م، ومٞمزوضمف اسمٜمتف، ويٙمتِمػ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م أٟمف يًتٕمٌده٤م 

وم٘مط، وٓ يراقمل اهلل ومٞمٝم٤م، وم٢من هذا إب وهذه إم اًمٚمذان زوضم٤م  ويتخذه٤م ُمتٕم٦م

اسمٜمتٝمام ُمٜمف دون ُمراقم٤مة اًمديـ هلام اًم٥ًٌم ذم شمٕم٥م اسمٜمتٝمام ُمٕمف، وي٠مصمامن ًمتٗمريٓمٝمام، 

ومٞمج٥م اًمتٜمٌف وُمراقم٤مة اًمديـ ىمٌؾ يمؾ رء: وًمذًمؽ ظم٤مـمٌٜم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ـْ شَمْرَوْقَن ظُمُٚمَ٘مُف َوِديٜمَفُ إَِذا َأشمَ وآًمف وصحٌف وىم٤مل ًمٜم٤م ُمٕمنم إُم٦م: ))  ..٤ميُمْؿ َُم

ضُمقهُ  ٓ  شَمْٗمَٕمُٚمقا ،وَمَزوِّ ٤مٌد قَمِريٌض  ..إِ ًَ َْرِض َووَم ْٕ ـْ ومِْتٜم٦ٌَم ذِم ا (( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، شَمُٙم

ـْ شَمْرَوْقَن ِديٜمَُف َوظُمُٚمَ٘مفُ واًمؽمُمذي يمذًمؽ سمٚمٗمظ: )) ضُمقهُ  ..َذا ظَمَٓم٥َم إًَِمْٞمُٙمْؿ َُم  ،وَمَزوِّ

ٓ  شَمْٗمَٕمُٚمقا ٤مٌد قَمِريٌض  ..إِ ًَ َْرِض َووَم ْٕ ـْ ومِْتٜم٦ٌَم ذِم ا ((، ومٚمٞمس سمٕمد يمالم وشمقضمٞمف شَمُٙم

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ُمـ يمالم وٓ شمقضمٞمف.

( وإٟمام يٖمْمٌف خم٤مًمٗم٦م أُمره واًمقىمقع ذم هنٞمف، كعقذ زموهلل رو يغضى اهلل سمعولم) 

 (.وكسليمف ايمتقهمقؼ ظمو يرضقف . آمكم)
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 لتربز ، ّاحلح علٙ غض البصسفصل: يف ذو ا

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   چ قاٍ اهلل تعازي:

ٚقاٍ دٌ  ,{٣٣األحزاب: } چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       چ  ذنسٙ:

ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  

تجًٔ ن٬ّ جيب عًٝهٔ َعػس ايٓطا٤: إٔ شي . {٣١انُور: } اٯ١ٜ  چہ 

سيع٢ٓ ٫شَٔ بٝٛتهٔ ؾإٕ عص  چڃ   ڃ  ڃ  چ  اهلل عص ٚع٬  ؾإْ٘ ٜكٍٛ:

اغيسأ٠ ٚغسؾٗا ٬َشَتٗا َطهٓٗا  ٚيرا قاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 ٚضًِ:)يٝظ يًُسأ٠ ْؿٝب ؼي اشبسٚز إ٫ َكاس٠ .................................
 اًمنمح  

 ح علٙ غض البصسفصل: يف ذو التربز ، ّاحل
 

 واًمتؼمج: هق إفمٝم٤مر اًمزيٜم٦م ًمألضم٤مٟم٥م ُمـ اًمرضم٤مل ويمؾ ُمـ حيرم قمٚمٞمف ٟمٔمره٤م.

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ( حمذرا ُمـ اًمتؼمج: )ومول اهلل سمعولم)

 چچ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ک  ک    گ  گ  گ  گ  چ وومول صمؾ ذىمره:  ،{٣٣األحزاب: }

ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ   ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں 

جيى فمؾقؽـ معمم ايمـسوء: .  {٣١انُور: } أيي  چۀ   ہ  ہ  ہ 

زمؿعـك ٓزمـ  چڃ   ڃ  ڃ  چ أن َتتثؾـ ىمالم اهلل فمز وفمالن همنكف يؼقل: 

ويمذا ومول ( ومال خترج إٓ ل٤مضم٦م: )زمققسمؽـ همنن فمز اظمرأة وذهمفو مالزمتفو مسؽـفو

 ؾؿرأة كصقى دم اخلروج إٓ مضطرة، رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ :) يمقس يم
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ٚيٝظ هلا ْؿٝب ؼي اياسٜل إ٫ اسبٛاغٞ( . زٚاٙ اياراْٞ ؼي ايهبري, ثِ قاٍ 

ازبا١ًٖٝ :ِٖ أٌٖ ايهؿس َٔ قبٌ  چڃ  چ  چ  چ  چچ تعازي: 

ٖٔ ؼي إعساض عٔ أ ب ٖرٙ  اإلض٬ّ   ٚقد ْٗانٔ اهلل عٔ ايتػب٘ بِٗ, ؾ٬ تُه

باضّا غري يباع اغي٪َٓات ايؿاسبات ؟ ٚنٝـ اٯ١ٜ, نٝـ تطتشطٔ اغيط١ًُ ي

 ضيٌٝ قًبٗا إزي َا تطتعًُ٘ ْطا٤ اإلؾسْر ٚأغباٖٗٔ ؼي ايًباع ٚاسبًٞ؟
 اًمنمح  

( أي: ضمقاٟمٌٝم٤م ويمقس هلو كصقى دم ايمطريؼ إٓ احلقار( . رواه ايمطػماين دم ايمؽبغم

چ   ڃ  چ چ شمؿ ومول سمعولم: ومال متٌم وؾمط اًمٓمريؼ ومٞمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م اًمرضم٤مل، )

اجلوهؾقي :هؿ أهؾ ايمؽػر مـ ومبؾ اإلؽمالم ن وومد هنوىمـ اهلل فمـ  چچ  چ

 ىم٤مل قمـ ىمت٤مدة( وىمد ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٕم٤من خمتٚمٗم٦م ًمتؼمج اجل٤مهٚمٞم٦م، ومٛمٜمٝم٤م: ايمتربف هبؿ

: أي إذا ظمرضمتـ ُمـ سمٞمقشمٙمـ، ىم٤مل: يم٤مٟم٧م چڃ  چ  چ  چ  چچ 

 هلل قمـ ذًمؽ.هلـ ُمِمٞم٦م وشمٙمن وشمٖمٜم٩م، يٕمٜمل سمذًمؽ: اجل٤مهٚمٞم٦م إومم، ومٜمٝم٤مهـ ا

ىم٤مل: اًمتٌخؽم.  چڃ  چ  چ  چ  چچ : اسمـ َأيب ٟمجٞمحوىمقل 

، يمام ذم شمٗمًػم وىمٞمؾ إن اًمتؼمج هق إفمٝم٤مر اًمزيٜم٦م، وإسمراز اعمرأة حم٤مؾمٜمٝم٤م ًمٚمرضم٤مل

اًمٓمؼمي.

َـّ دم إفمراض فمـ أدب هذه أيي)  ( وم٢من ومٞمٝم٤م الٗمظ واخلػم ًمٙمـ ذم همال سمُؽ

نمغم يمبوس اظمممـوت ايمصوحلوت ؟  ىمقػ سمستحسـ اظمسؾؿي يمبوؽموً اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. )

( وىمقػ يؿقؾ ومؾبفو إلم مو سمستعؿؾف كسوء اإلهمركٍ وأؾمبوهفـ دم ايمؾبوس واحلقم؟

وشمًتحل أن شمٚمٌس ًم٤ٌمس أهٚمٝم٤م وأؾمالومٝم٤م، وىمد وحٙمقا قمغم اًمٜم٤ًمء سمام يًٛمقٟمف 

)اعمقو٦م(، ومٌٕمد يمؾ وىم٧م ي٘مقُمقن سم٢مفمٝم٤مر ٟمقع ُمـ اًمثٞم٤مب اًمتل ٓ شمٚمٞمؼ سم٤معم١مُمٜم٦م 

 ٕم٦م ًمٚمحٌٞم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وي٘مقًمقن ًمٜم٤م هذا ًمٚمتقايمٌقا ُمع اًمزُمـ اعمقطمدة اعمتٌ
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َٚايهٔ ربسدٔ ضاؾسات ايٛدٛٙ غري ضبتػُات؟؟ أَا مسعذي قٛي٘ دٌ 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  چ  ذنسٙ:

 {٥٧األحزاب: } چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳ 
 اًمنمح  

ؿ مل يقضمدوٟم٤م ومل خيٚم٘مقٟم٤م، وًمٞمس هلؿ ومٞمٜم٤م أدٟم٤م وأهٚمف، وُم٤مًمٜم٤م وًمٚمزُمـ وأهٚمف؟ ه

دظمؾ، ومٙمٞمػ ٟمٓمٚم٥م رو٤مهؿ أو ُمقايمٌتٝمؿ؟ ي٤م ًمٚمٕمج٥م! إٟمام ٟمٓمٚم٥م رو٤م ظم٤مًم٘مٜم٤م 

ورازىمٜم٤م وُمقضمدٟم٤م، وُمـ إًمٞمف ُمرضمٕمٜم٤م، وٟمٓمٚم٥م رو٤م طمٌٞمٌٜم٤م وىمرة أقمٞمٜمٜم٤م ٟمٌٞمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، وإن ُمـ ؾمٗم٤مه٦م اًمٕم٘مقل أن شمّمدق ُمثؾ هذه 

ٓقمٞم٥م اًمتل أشم٤مٟم٤م هب٤م يم٤مومر أو وم٤مضمر أو وم٤مؾمؼ، ًمق ُم٤مت قمغم طم٤مًمتف ًمٙم٤من طمٓم٥م آ

ضمٝمٜمؿ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، وأقمج٥م ُمـ ذًمؽ أهنؿ ي٠مشمقٟمٜم٤م سمٌمء قمغم أٟمف ُمـ اعمقو٦م يمام 

يًٛمقهن٤م، وُمـ اًمتٓمقر واعمقايم٦ٌم ًمٚمٕمٍم يمام يدقمقن، صمؿ سمٕمد ومؽمة ُمـ اًمزُمـ 

ق اعمقو٦م أن.. ومٜمتٌٕمٝمؿ يٕمقدون إمم ُم٤م يم٤من ىمٌؾ ذًمؽ سمًٜمقات قمغم أٟمف هذا ه

وٟمّمدىمٝمؿ ُمع ي٘مٞمٜمٜم٤م سم٠مهنؿ أهؾ ومِمؾ ويمٗمر وسمٕمد قمـ اهلل، وهنٛمؾ شمٕم٤مًمٞمؿ اهلل قمز 

وضمؾ، وشمٕم٤مًمٞمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، ومام أؾمٗمٝمٝم٤م ُمـ 

 قم٘مقل.

)خترصمـ ؽموهمرات ايمقصمقه نمغم حمترامت؟؟ أمو  ي٤م ُمٕمنم اًمٜم٤ًمءومويمؽـ( ) 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ ؽمؿعتـ ومقيمف صمؾ ذىمره: 

﮳  ﮲    چۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ 

قمكم ريض اهلل قمٜمف ؾمٞمدٟم٤م قمـ (: ومٝمذا إٟمام ضمٕمؾ لاميتٙمـ وطمٗمٔمٙمـ، و{٥٧األحزاب: }

 ((،أي رء ظمػم ًمٚمٛمرأة ؟))أٟمف يم٤من قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘م٤مل: 

 ٤مـمٛم٦م: أي رء ظمػم ًمٚمٜم٤ًمء ؟ ىمٚم٧م ًمٗم ..ومٚمام رضمٕم٧مىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمكم:  ،ومًٙمتقا
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ؾا٭ٚزي باغيسأ٠ ٚا٭سطٔ هلا إٔ شيهح ؼي بٝتٗا ٫ٚ ربسز َٓ٘ إ٫ عٓد ايكسٚز٠ 

ٚاسباد١ ايػدٜد٠   ؾؿٞ ٬َش١َ ايبٝٛت نٌ خري ٚنسا١َ يًٓطا٤ . ؾإٕ اغيسأ٠ 

عٛز٠ ٜطتػسؾٗا ايػٝاإ إذا خسدت َٔ بٝتٗا, ٚقد ز٣ٚ اياراْٞ بإضٓا  

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ أْ٘ قاٍ: )ايٓطا٤ عٛز٠, ٚإٕ اغيسأ٠ سطٔ عٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل

يتدسز َٔ بٝتٗا َٚا بٗا بأع, ؾٝطتػسؾٗا ايػٝاإ, ؾٝكٍٛ: إْو ٫ شيسٜٔ 

ع٢ً أسد إ٫ أعذبتٝ٘, ٚإٕ اغيسأ٠ يتًبظ ثٝابٗا ؾٝكاٍ هلا, أٜٔ تسٜدٜٔ؟ 

ؾتكٍٛ: أعٛ  َسٜكا أٚ أغٗد دٓاش٠ أٚ أؾًٞ ؼي َطذد, َٚا عبدت اَسأ٠ زبٗا 

جٌ إٔ تعبد ؼي بٝتٗا(  ؾٝٓبػٞ يًُسأ٠ إٔ تػسف ْؿطٗا سي٬ش١َ بٝتٗا َ

خؿٛؾا إذا ٜطس اهلل هلا َٔ ٜكّٛ بهؿاٜتٗا َٔ أب أٚ ابٔ أٚ شٚز, ؾإٕ 

 استادت إزي اشبسٚز, ...................................................................
 اًمنمح  

إٟمام ))ت ذًمؽ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ومذيمر ،ًم٧م: أٓ يراهـ اًمرضم٤مل٤مىم

 (( ريض اهلل قمٜمٝم٤م وأرو٤مه٤م. أظمرضمف اًمٌزار.وم٤مـمٛم٦م سمْمٕم٦م ُمٜمل

أن َتؽٌ دم زمقتفو وٓ ( ًمتًٚمؿ ُمـ أوم٤مت )هموٕولم زموظمرأة وإضمسـ هلو)  

خترج مـف إٓ فمـد ايمرضورة واحلوصمي ايمرديدة ن همػل مالزمي ايمبققت ىمؾ طمغم 

أي: اظمرأة فمقرة يستممهمفو ايمرقطون إذا طمرصمً مـ زمقتفو(  وىمرامي يمؾـسوء . همنن

)وومد روى ايمطػماين زمنؽمـود ضمسـ فمـ ايمـبل  يٓمٚمٌٝم٤م سم٢مل٤مح ًمٞمقىمٕمٝم٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل،

صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ أكف ومول: )ايمـسوء فمقرة، وإن اظمرأة يمتخرج مـ زمقتفو ومو 

أضمد إٓ أفمجبتقف، وإن  هبو زملس، همقستممهمفو ايمرقطون، همقؼقل: إكؽ ٓ َتريـ فمعم

اظمرأة يمتؾبس شمقوهبو همقؼول هلو، أيـ سمريديـ؟ همتؼقل: أفمقد مريضو أو أؾمفد صمـوزة أو 

أصقم دم مسجد، ومو فمبدت امرأة رهبو مثؾ أن سمعبد دم زمقتفو(  همقـبغل يمؾؿرأة أن 

سمممف كػسفو زمؿالزمي زمقتفو طمصقصو إذا يرس اهلل هلو مـ يؼقم زمؽػويتفو مـ أب أو 

 اخلروج..  يٙمٗمٞمٝم٤م   ُمـ  وضمقد  ( ًمٕمدماخلروج  إلم  اضمتوصمً  همنن  زوج،أو  ازمـ 
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ؾًتدسز َطترت٠ ٚعًٝٗا غض بؿسٖا ؾ٬ تًتؿت, ٫ٚ تٓـيس غري رسٜكٗا, ٫ٚ 

شيظ رٝبا عٓد خسٚدٗا ؾكد ٚز  ايٓٗٞ عٔ ذيو قاٍ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

ََِسَأ٠ٕ اِضَتِعَاَسِت:)) َُا ا ٜٗ َُٖسِت َأ ِٖ َخَسَدِت َؾ ٢ًَ ب ُث َٗاَع َٝٔذُدٚا ٔزحَي ّٕ ٔي ِٛ َٞ  ..َق ٔٗ َؾ

١َْٝ ْٔ (( زٚاٙ أبٛ  اٚ  ٚايرتَرٟ أٟ: ٖٞ بطبب ذيو َتعسق١ يًص٢ْ ضاع١ٝ ؼي َشا

 أضباب٘. قاٍ ايع١َ٬ ايطٝد أبٛ بهس بٔ غٗاب ايدٜٔ ...............................
 اًمنمح  

ؾقفو نمض زمٌمهو همال سمؾتػً، وفم( ومال ُيرى ُمٜمٝم٤م رء ُمـ زيٜمتٝم٤م )همؾتخرج مستؼمة)

همؼد ورد ايمـفل فمـ ( يمام شم٘مدم: )وٓ سمـظر نمغم ؿمريؼفو، وٓ َتس ؿمقبو فمـد طمروصمفو

اَم اْمَرَأٍة اؽْمَتْعَطَرْت  ذيمؽ ومول صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ :)) ْت زم َأي  ًْ هَمَؿرَّ َععَم شُمؿَّ طَمَرصَم

أي: هل ( وأمحد،) وايمؼممذي (( رواه أزمق داودهَمِفَل َزاكَِقيٌ  ..وَمْقٍم يمَِقِجُدوا ِرَ َفو

(، إذ دمذب اًمرضم٤مل إًمٞمٝم٤م سمرحيٝم٤م، زمسبى ذيمؽ متعرضي يمؾزكك ؽموفمقي دم أؽمبوزمف

وحترك ومٞمٝمؿ اًمرهم٦ٌم إمم اعمٕمّمٞم٦م، وإسمٚمٞمس ُمٕمٞمٜم٤ًم هل٤م ٓ ي٘مٍم ذم إقم٤مٟمتٝم٤م ذم هذا آُمر 

ُمع شمٗمٌم إُمراض ذم ىمٚمقب اًمٙمثػم ُمـ اًمرضم٤مل،  وىمد شم٘مدم ذيمر اًمٜمٝمل قمـ شمٓمٞمٌٝم٤م 

 ٤مٟم٧م ظم٤مرضم٦م ًمٚمّمالة ذم اعمًجد.طمتك ًمق يم

(، هق اًمٕمالُم٦م اًمِم٤مقمر إدي٥م ومول ايمعالمي ايمسقد أزمق زمؽر زمـ ؾمفوب ايمديـ)

الٌٞم٥م اًمًٞمد أسمقسمٙمر سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ، يٜمتٝمل 

ٟمًٌف إمم ؾمٞمدٟم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يمرم اهلل وضمٝمف وؾمٞمدشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ريض اهلل 

هلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، وًمد ذم ُمديٜم٦م شمريؿ ذم ىمري٦م قمٜمٝم٤م سمٜم٧م رؾمقل ا

هـ، وشمٕمٚمؿ وشمٗم٘مف ومٞمٝم٤م قمغم يد قمٚمامئٝم٤م، صمؿ رطمؾ ُمـ 1262)طمّمـ آل ومٚمقىمف( ؾمٜم٦م 

هـ، واشمّمؾ هٜم٤مك سمٕمٚمامئٝم٤م، صمؿ قم٤مد إمم ُمقـمـ 1286شمريؿ إمم الج٤مز ًمٚمح٩م ؾمٜم٦م 

، وىمد ه٤مضمر إمم اهلٜمد هـ، وًمف يمثػم ُمـ اعم١مًمٗم٤مت شمٌٚمغ اًمثالصملم1288رأؾمف شمريؿ ؾمٜم٦م 

 سمحٞمدر أسم٤مد، وشمقمم اًمتدريس ذم ُمدارؾمٝم٤م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، صمؿ قم٤مد إمم شمريؿ سمٕمد صمالصملم ؾمٜم٦م 
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 ؼي َٓـيَٛت٘:

 ٘  َٚدددددٔ تهدددددٔ بدددددري ايسدددددداٍ َاغدددددٝ

 

 باياٝدددددب ؾٗدددددٞ باسبددددددٜح شاْٝددددد١

 
 ثِ ذنس بعض ايٓطا٤ اغيػسٚزات, ؾكاٍ زظي٘ اهلل :

  ِ  ٚبعكددددددددددددددٗٔ تدددددددددددددددعٞ ٚتددددددددددددددصع

 

  ّ  بأْٗددددددددددا تػددددددددددض عُددددددددددا حيددددددددددس

 
 ا ؼي غاٜددددددددددددددد١ ايعؿددددددددددددددداف ٚأْٗددددددددددددددد

 

 ٚايبعددددددد عددددددٔ زذا٥ددددددٌ ا٭ٚؾدددددداف   

 
 ٖٚدددددددٞ تـيدددددددٌ ؼي اياسٜدددددددل زاتعددددددد١  

 

  ٘  ٫ تطددددددددددتشٞ ذاٖبدددددددددد١ ٚزادعدددددددددد

 
 أْددددد٢ ٜؿدددددح َدددددا ا عتددددد٘ ازباًٖددددد١   

 

 قدددددٍٛ بددددد٬ ؾعدددددٌ ٚ عددددد٣ٛ بارًددددد١  

  اًمنمح  

هـ إلهن٤مء أقمامًمف هٜم٤مك واًمٕمقدة إمم 13341ُمع أوٓده، صمؿ قم٤مد إمم اهلٜمد ؾمٜم٦م 

 طمٞمدر أسم٤مد ذم يقم اجلٛمٕم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ مج٤مدي إومم شمريؿ، همػم أن اعمٜمٞم٦م قم٤مضمٚمتف ذم

وُمـ طمًـ اًمٓم٤مًمع ومجٞمؾ اعمّم٤مدوم٦م أين ايمت٥م  هـ قمٚمٞمف رمح٦م اهلل،1341ؾمٜم٦م 

شمرمجتف أن ذم اًمٕم٤مذ ُمـ مج٤مدي إومم يقم ووم٤مشمف، ومل أيمـ أقمرف ىمٌؾ يمت٤مسمتف أٟمف 

 شمقذم ذم هذا اًمٞمقم.

 دم مـظقمتف:ي٘مقل هذا اإلُم٤مم ) 

ـــكم  ــــ زم ــــ سمؽ ـــقفوم ـــول موؾم  ايمرصم

 

 زمويمطقــــى همفــــل زموحلــــديٌ زاكقــــي

 شمؿ ذىمر زمعض ايمـسوء اظمغرورات، همؼول رمحف اهلل : 

ــــــــزفمؿ ــــــــدفمل وسم  وزمعضــــــــفـ سم

 

ـــــــرم ـــــــام   ـــــــض فم ـــــــو سمغ  زملهن

 وأهنـــــــــو دم نمويـــــــــي ايمعػـــــــــوف 

 

 وايمبعــــد فمـــــ رذائــــؾ إوصــــوف

 وهـــــل سمظـــــؾ دم ايمطريـــــؼ راسمعـــــي 

 

 ٓ سمســــــتحل ذاهبــــــي وراصمعــــــف

ــــي  ــــف اجلوهؾ ــــو ادفمت ــــك يصــــح م  أك

 

ـــال ـــقل زم ـــيوم ـــقى زموؿمؾ ـــؾ ودفم   همع

                                                  

 سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد ُمـ يمت٤مب )اًمٕمالُم٦م أسمقسمٙمر سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ ؿمٝم٤مب( ًمألؾمت٤مذ هِم٤مم اًمرسم٤ميمل. (1)
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ٖرا, ٚيتشرتش اغيسأ٠ نٌ ا٫سرتاش عٔ ايٓـيس إزي ايسداٍ ا٭داْب, ؾإٕ  

اهلل دٌ ٚع٬ قد أَسٖا بػض ايبؿس. ٚإٕ نجريا َٔ ايٓطا٤ جيًٗٔ ذبسِٜ 

ايٓـيس إزي ايسدٌ ا٭دٓيب  ؾإْ٘ حيسّ ْـيسٖا إيٝ٘, نُا حيسّ ْـيسٙ إيٝٗا, 

 ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ؾكد ز٣ٚ عٔ أّ ض١ًُ أْٗا ناْت عٓد ايٓيب

١َُْٛٝٚ إذ أقبٌ ابٔ أّ َهتّٛ ؾدخٌ عًُٝٗا ؾكاٍ عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ: 

((ُ٘ ِٓ َٔ ((, قايت: قًت ٜا زضٍٛ اهلل أيٝظ ٖٛ أع٢ُ ٫ ٜبؿسْا ؟ ؾكاٍ اِسَتٔذَبا 

٘ٔؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ: )) ْٔ َُا ُتِبٔؿَسا َُا َيِطُت ُِْت ٕٔ َأ َٚا َٝا ُِ ٛ  اٚ  (( زٚاٙ أبَأَؾَع

ٚايرتَرٟ ٚقاٍ: سطٔ ؾشٝح . ؾ٬ جيٛش ْـيس اغيسأ٠ يػ٤ٞ َٔ ايسدٌ, ٚذيو 

غيا ذنس, ٚ٭ٕ قؿدٖا َٓ٘ نكؿدٙ َٓٗا . ؾاعًُٔ ذيو ٚاعًُٔ ب٘ تؿصٕ إٕ 

 غا٤ اهلل تعازي باشبري ٚايهسا١َ .......................................................
 اًمنمح  

ة ىمؾ آضمؼماز فمـ ايمـظر إلم ايمرصمول إصموكى، همنن اهلل هذا، ويمتحؼمز اظمرأ

صمؾ وفمال ومد أمرهو زمغض ايمبٌم. وإن ىمثغما مـ ايمـسوء جيفؾـ حتريؿ ايمـظر إلم 

ک  چ (، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ايمرصمؾ إصمـبلن همنكف  رم كظرهو إيمقف، ىمام  رم كظره إيمقفو

وكً همؼد روى فمـ أم ؽمؾؿي أهنو ىم: ) {٣١انُور: } چک    گ  گ  گ

فمـد ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ ومقؿقكي إذ أومبؾ ازمـ أم مؽتقم همدطمؾ فمؾقفام 

((، ومويمً: ومؾً يو رؽمقل اهلل أيمقس هق اضْمَتِجَبو ِمـْفُ همؼول فمؾقف ايمصالة وايمسالم: ))

َأهَمَعْؿَقوَواِن َأْكُتاَم يَمْسُتاَم أفمؿك ٓ يبٌمكو ؟ همؼول صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ: ))

اكِ  أزمق داود وايمؼممذي وومول: ضمسـ صحقح . همال جيقز كظر ( أمحد و)(( رواهفِ سُمْبٌِمَ

اظمرأة يمًمء مـ ايمرصمؾ، وذيمؽ ظمو ذىمر، وٕن ومصدهو مـف ىمؼصده مـفو . هموفمؾؿـ 

 (، وهذا اًمذي ذه٥م إًمٞمف ذيمؽ وافمؿؾـ زمف سمػزن إن ؾموء اهلل سمعولم زموخلغم وايمؽرامي
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

اعمّمٜمػ رمحف اهلل هق اًمقضمف إول ذم اعم٠ًمًم٦م، وىمد ىم٤مل سمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي، وىمد 

يٙمقن ذًمؽ يتٜم٤مؾم٥م ُمع زُمـ اعم١مًمٚمػ رمحف اهلل، وٓ خيٗم٤م ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمّمٕمقسم٦م ذم 

 زُم٤مٟمٜم٤م هذا.

ام يٙمقن ٟمٔمرهـ إمم اًمرضم٤مل طمرام.. إذا واًمقضمف اًمث٤مين: ضمقاز اًمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ، إٟم

يم٤من اًمٜمٔمر سمِمٝمقة أو قمٜمد ظمقف ومتٜم٦م ٓ جمرد اًمٜمٔمر، وإٓ.. ُٕمر اًمرضم٤مل سم٤ملج٤مب 

طمتك ٓ يٜمٔمرن اًمٜم٤ًمء إًمٞمٝمؿ، وىمد أضم٤مب اإلُم٤مم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين قمغم طمدي٨م 

أم ؾمٚمٛم٦م اعمت٘مدم قمٜمد ذيمر طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وأهن٤م يم٤مٟم٧م 

) ىمقًمف سم٤مب ٟمٔمر اعمرأة إمم الٌِم٦م وٟمحقهؿ ُمـ إمم الٌِم٦م ذم اعمًجد، وم٘م٤مل: )) شمٜمٔمر

يم٤من يذه٥م إمم   -أي: اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري  – وفم٤مهر اًمؽممج٦م أن اعمّمٜمػ ،همػم ري٦ٌم (

واظمتٚمػ  ،وهل ُم٠ًمًم٦م ؿمٝمػمة ،ضمقاز ٟمٔمر اعمرأة إمم إضمٜمٌل سمخالف قمٙمًف

وىمد شم٘مدم ذم أسمقاب  ،ُمـ أضم٤مزوطمدي٨م اًم٤ٌمب ي٤ًمقمد  ،اًمؽمضمٞمح ومٞمٝم٤م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م

أو يم٤من ىمٌؾ  ،اًمٕمٞمد ضمقاب اًمٜمقوي قمـ ذًمؽ سم٠من قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م صٖمػمة دون اًمٌٚمقغ

 ((:وم٤مىمدروا ىمدر اجل٤مري٦م الديث٦م اًمًـ))وىمقاه سم٘مقًمف ذم هذه اًمرواي٦م  ،الج٤مب

 ،وأن ذم سمٕمض ـمرىمف أن ذًمؽ يم٤من سمٕمد ىمدوم وومد الٌِم٦م ،ًمٙمـ شم٘مدم ُم٤م يٕمٙمر قمٚمٞمف

ويم٤من  ،ومٙم٤مٟم٧م سم٤مًمٖم٦م ٜم٦م ؾمٌع وًمٕم٤مئِم٦م يقُمئذ ؾم٧م قمنمة ؾمٜم٦موأن ىمدوُمٝمؿ يم٤من ؾم

 :وطمج٦م ُمـ ُمٜمع طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م الدي٨م اعمِمٝمقر ،ذًمؽ سمٕمد الج٤مب

وهق طمدي٨م أظمرضمف أصح٤مب اًمًٜمـ ُمـ رواي٦م اًمزهري قمـ  ((،ومٕمٛمٞم٤موان أٟمتام))أ

وأيمثر ُم٤م قمٚمؾ سمف اٟمٗمراد  ،وإؾمٜم٤مده ىمقي ،قمٜمٝم٤مريض اهلل  ٟمٌٝم٤من ُمقمم أم ؾمٚمٛم٦م 

 وم٢من ُمـ يٕمرومف اًمزهري ويّمٗمف  ،وًمٞم٧ًم سمٕمٚم٦م ىم٤مدطم٦م ،رواي٦م قمـ ٟمٌٝم٤مناًمزهري سم٤مًم
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

واجلٛمع سملم الديثلم اطمتامل  ،سم٠مٟمف ُمٙم٤مشم٥م أم ؾمٚمٛم٦م ومل جيرطمف أطمد ٓ شمرد روايتف

أو أن يٙمقن ذم ىمّم٦م الدي٨م اًمذي ذيمره ٟمٌٝم٤من رء يٛمٜمع اًمٜم٤ًمء ُمـ  ،شم٘مدم اًمقاىمٕم٦م

 ،ًمٙمقن سمـ أم ُمٙمتقم يم٤من أقمٛمك ومٚمٕمٚمف يم٤من ُمٜمف رء يٜمٙمِمػ وٓ يِمٕمر سمف :رؤيتف

وي٘مقى اجلقاز اؾمتٛمرار اًمٕمٛمؾ قمغم ضمقاز ظمروج اًمٜم٤ًمء إمم اعم٤ًمضمد وآؾمقاق 

٤مٟٓمت٘م٤مب ًمئال ومل ي١مُمر اًمرضم٤مل ىمط سم ،ًمئال يراهـ اًمرضم٤مل :وآؾمٗم٤مر ُمٜمت٘م٤ٌمت

وهبذا اطمت٩م اًمٖمزازم قمغم  ،ومدل قمغم شمٖم٤مير الٙمؿ سملم اًمٓم٤مئٗمتلم ،يراهؿ اًمٜم٤ًمء

سمؾ  ،ًمًٜم٤م ٟم٘مقل أن وضمف اًمرضمؾ ذم طم٘مٝم٤م قمقرة يمقضمف اعمرأة ذم طم٘مف :وم٘م٤مل ،اجلقاز

وأن مل شمٙمـ  ،ومٞمحرم اًمٜمٔمر قمٜمد ظمقف اًمٗمتٜم٦م وم٘مط ،هق يمقضمف إُمرد ذم طمؼ اًمرضمؾ

واًمٜم٤ًمء خيرضمـ  ،٤مل قمغم ممر اًمزُم٤من ُمٙمِمقذم اًمقضمقهإذ مل شمزل اًمرضم :ومال ..ومتٜم٦م

. اٟمتٝمك يمالم أو ُمٜمٕمـ ُمـ اخلروج ،ُٕمر اًمرضم٤مل سم٤مًمتٜم٘م٥م ..ومٚمق اؾمتقوا ،ُمٜمت٘م٤ٌمت

 اإلُم٤مم اًمٖمزازم(( اهـ.

أهن٤م شمٜمٔمر ُمٜمف ُم٤م يٌدو ذم اعمٝمٜم٦م وم٘مط : إذ ٓ طم٤مضم٦م إمم همػمه، واًمقضمف اًمث٤مًم٨م: 

 ،اًمٓمرىم٤مت إمم اًمرضم٤ملوىمقاه سمٕمْمٝمؿ ًمٕمٛمقم اًمٌٚمقى ذم ٟمٔمرهـ ذم 

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمراىمل ذم ))ـمرح اًمتثري٥م(( قمٜمد ذيمر ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ طمدي٨م ٟمٔمر 

اؾْمَتَدل  سمِِف قَمغَم ضَمَقاِز َٟمَٔمِر اعْمَْرَأِة أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م إمم الٌِم٦م: ))

ضُمؾِ  َْصَح٤مسمِٜم٤َم َأْوضُمٌف: )َأطَمُدَه٤م( ،ًمِٚمر  ِٕ ِذي َص  َوومِٞمِف  اومِِٕملُّ ضَمَقاَزُه وَمَتٜمُْٔمُر َوُهَق اًم  َح اًمر  ح 

٦ٌَِم . يْم ِة َواًمرُّ ٓ  َُم٤م سَملْمَ اًمنُّ   مَجِٞمَع سَمَدٟمِِف إ

                                                 

 (.9/383)ومتح اًم٤ٌمري  (1)
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ٚيتشرٜس اغيسأ٠ أٜكا َٔ نػـ عٛزتٗا حبكس٠ ايٓطا٤   ٚعٛز٠ اغيسأ٠ 

عٓد ايٓطا٤ اغيطًُات َاب ٜٔ ضستٗا ٚزنبتٗا, ٚعٓد ايهاؾسات جيب إٔ تطرت 

عًٝ٘ عٓد اغي١ٓٗ, ؾ٬ جيٛش إٔ تهػـ اغيسأ٠ َا بري  طيٝل بدْٗا إ٫ َا ٜبدٚ

ضستٗا ٚزنبتٗا عٓد أسد َٔ ايٓطا٤ ٚيٛ ناْت أَٗا أٚ ابٓتٗا أٚ أختٗا أٚ 

خا َتٗا ؾإٕ ذيو سساّ . نُا ٫ جيٛش هلا إٔ تهػـ َٔ بدْٗا عٓد ايٓطا٤ 

 ايهاؾسات ض٣ٛ َا ٜبدٚ عٓد اغي١ٓٗ. ٚاهلل أعًِ.
 اًمنمح  

ٌُْدو ذِم اعْمِْٝمٜم٦َِم وَمَ٘مْط َوَهَذا اْلَِدي٨ُم حُمَْتَٛمٌؾ هَلَ  َو)اًمث ٤ميِن( ٤م َأْن شَمٜمُْٔمَر ُِمٜمُْف َُم٤م َي

 ًمِْٚمَقضْمَٝملْمِ .

ُرُم َٟمَٔمُرُه  َو )اًمث ٤مًم٨ُِم( ِريِؿ َٟمَٔمِرَه٤م ًَمُف يَماَم حَيْ َحُف اًمٜم َقِويُّ جِلاََمقَم٦ِم حَتْ َوُهَق اًم ِذي َصح 

 (( اهـ.إًَمْٞمَٝم٤م

همػم ٟمٔمره٤م إًمٞمف سمِمٝمقة أو قمٜمد ظمقف اًمٗمتٜم٦م، أُم٤م ُمع ذًمؽ..  وهذا اخلالف ذم

 وم٘مد اشمٗم٘مقا قمغم حتريؿ ٟمٔمره٤م إًمٞمف.

ويمتحذير اظمرأة أيضو مـ ىمرػ فمقرهتو زمحرضة ايمـسوء ن وفمقرة اظمرأة فمـد ) 

ايمـسوء اظمسؾامت موب يـ رسهتو ورىمبتفو، وفمـد ايمؽوهمرات جيى أن سمسؼم مجقع زمدهنو 

ي، همال جيقز أن سمؽرػ اظمرأة مو زمكم رسهتو ورىمبتفو فمـد إٓ مو يبدو فمؾقف فمـد اظمفـ

أضمد مـ ايمـسوء ويمق ىموكً أمفو أو ازمـتفو أو أطمتفو أو طمودمتفو همنن ذيمؽ ضمرام . ىمام 

(، ٓ جيقز هلو أن سمؽرػ مـ زمدهنو فمـد ايمـسوء ايمؽوهمرات ؽمقى مو يبدو فمـد اظمفـي

٤م ئمٜمف سمٕمض اًمٜم٤ًمء وىمد شم٘مدم الدي٨م قمـ هذا ذم ذوط اًمّمالة، وإن ُمـ اخلٓم٠م ُم

واًمرضم٤مل يمذًمؽ ُمـ أٟمف جيقز هل٤م أن شمٙمِمػ قمقرهت٤م قمٜمد سمٜمتٝم٤م أو وًمده٤م أو أُمٝم٤م أو 

أظمتٝم٤م، أو جيقز ًمف أن يٙمِمػ قمقرشمف قمٜمد اسمٜمف أو أُمف أو أظمقه، وهذا طمرام ٓ جيقز، 

 (.واهلل أفمؾؿوم٤مًمٕمقرة ٓ جيقز ًمف وهل٤م يمِمٗمٝم٤م إٓ قمٜمد إزواج، )

                                                 

 (.6/1764)ـمرح اًمتثري٥م  (1)



التبصرة العلمية شرح التذكرة احلضرمية  

 

671 

 اخلامت٘: ّىطأل اهلل سطيَا

 احلح علٙ الصٍد يف الدىٔا ّالسغب٘ يف اآلخسٗ ّالتشرٓس مً الغٔب٘ ّالينٔن٘، ّما يف

 أشبُ ذلو

, ٚقاٍ تعازي: {٧٦انُحم: } چڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇچ  قاٍ اهلل تعازي:

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  چ

 ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ 

, {٢٠انحديد: } چڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   

ٚ َِ ًٖ ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًَ ٍُ اهلل َؾ٢ًٖ اهلل َع ٍَ َزُضٛ َُا : )َقا َِٖد ٔؾٝ َِٓداِش ُٜٔشٗبَو ٔع ٖٓأع   اي

ٖٓاُع َٓاَح(, ٚقاٍ عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ: ))اي َِٓد اهلل َد ُٕ ٔع َٝا َتٔص ِْ َِْت ايٗد ِٛ َنا  َي
 اًمنمح  

 

 اخلامت٘: ّىطأل اهلل سطيَا

يف احلح علٙ الصٍد يف الدىٔا ّالسغب٘ يف اآلخسٗ ّالتشرٓس مً الغٔب٘ ّالينٔن٘، ّما 

 أشبُ ذلو.

وومول سمعولم:  ،{٧٦انُحم: } چڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇچ ومول اهلل سمعولم: )

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  چ 

چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

انحديد: } چڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   

َؿ َرضُمٌؾ وَمَ٘م٤مَل ( و(، ){٢٠ ِل  َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ٜمِل قَمغَم قَمَٛمٍؾ  :َأشَمك اًمٜمٌ  َي٤م َرؾُمقَل اهلل ُدًم 

ٌ ٜمِل اًمٜم ٤مُس  ٌ ٜمِل اهلل َوَأطَم َرؽُمقُل اهلل َصعمَّ اهلل فَمَؾْقِف ) ( ًمفوَموَل ) ،إَِذا َأَٟم٤م قَمِٛمْٚمُتُف َأطَم

ٌ َؽ اهلل وَ  (:َوؽَمؾَّؿَ 
ْٟمَٞم٤م حُيِ ( أظمرضمف اسمـ ايمـَّوُس  ايمـَّوِس ُ ِب َؽ  فِمـَْد اْزَهْد همِقاَم )اْزَهْد ذِم اًمدُّ

ًْ   يَمقْ  وايمسالم: )) ايمصالة   فمؾقف  وومول ُم٤مضمف، ) ْكَقو  ىَموَك  َح صَمـَو اهلل   فِمـَْد   سَمِزنُ   ايمد 
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ََا٤ٕ ّاََا َضَك٢ َنأؾس ..َبُعَٛق١ٕ  َٗا َغِسَب١َ  ِٓ ((. ٚقاٍ ضٝدْا اسببٝب عبد َٔ

 اهلل اسبدا  زقٞ اهلل عٓ٘ :

َِٓت ًِٔبَو ؾ٢ٔ ايٖدأز ايٖت٢ٔ َؾَت  َِٚاَشِٖد ٔبَك

 

َٜدددددد١َ اٖياًَددددددٔب َٖددددددا َغا ِٚ َٛا٥ٔؿددددددّا َؾَسَأ  َر

  ِِ ُٗ َٛٔايَب َٖددددددددا َقدددددددد ِٛ ََٚأِعَا َٖا  َٓاَؾُطددددددددٛ  َت

 

ِٔ َعَذدددبٔ   ََدددَل ا َٔددد  ٔ٘ َٝدددا ٔيًددد  ِيُكًدددٛٔب َؾ

َْدددتِ   ََٚش ََا َٚ ِٖددد٢َ اٖئتددد٢ َؾدددُػَسِت َقدددِدزّا  َٚ 

 

ـُ َغٔبد٢  َٓاسّا َؾاسِبٔسٜ ٘ٔ َد َِٓد اإِلي  ٔع

اعًُٔ أٜتٗا ايٓطا٤: إٔ ايعًُا٤ زق٢ اهلل عِٓٗ ٚاسبهُا٤ ٚغريِٖ َٔ اٌٖ  

تبكٞ ٭سد,  اغيعسؾ١, قد أطيعٛا ع٢ً ذّ ايدْٝا, ٚعسؾٛا ٚذبككٛا أْٗا ؾا١ْٝ ٫

 ٫ٚ ٜدّٚ هلا أسد. قاٍ ضٝدْا ايعدْٞ زقٞ اهلل عٓ٘:
 اًمنمح  

زَمَي َموءٍ  اً َمو ؽَمَؼك ىَموهمِر ..زَمُعقَضيٍ   ((.ِمـَْفو َذْ

 وومول ؽمقدكو احلبقى فمبد اهلل احلداد ريض اهلل فمـف :

 ًْ ــ ــِك هَمَتـَ اِر ايمتَّ ــَؽ ذِم ايمــدَّ  َوْاَزهــْد زمَِؼْؾبِ

 

ــــو نمَ  ــــًو هَمَرَأْوَه ــــِى ؿَمَقائِػ ــــَي ايمَّطَؾ  وَي

 سَمـَوهَمُســـــقَهو َوَأفْمَطْقَهـــــو وَمـــــَقايِمَبُفؿْ  

 

ـْ فَمَجـــِى  ـــ ـــو هللِِ ِم ـــَع ايْمُؼؾـــقِب هَمَق  َم

  ًْ  َوْهَك ايمَّتِـك َصـُغَرْت وَمـْدرًا َوَموَوَزَكـ

 

ــِف صَمـَوضمــًو هَمــوحْلِريُص نَمبِــك ــَد اإليْم  فِمـْ

اهؾ  افمؾؿـ أيتفو ايمـسوء: أن ايمعؾامء رىض اهلل فمـفؿ واحلؽامء ونمغمهؿ مـ 

(: ٕن اهلل قمز وضمؾ وهق ظم٤مًم٘مٝم٤م وهق أقمرف هب٤م اظمعرهمي، ومد أمجعقا فمعم ذم ايمدكقو

آل عًراٌ: } چ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶  ﮷ چ وسمام ومٌٝم٤م ىمد ذُمٝم٤م، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

( ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وفمرهمقا وحتؼؼقا أهنو هموكقي ٓ سمبؼل ٕضمد، وٓ يدوم هلو أضمد،) {١٢٥

ومول و)، {٢٩ – ٢٦انرحًٍ: } چڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎچ 

 ريض اهلل فمـف:( سمـ قمٌداهلل اًمٕمٞمدروس )ايمعدين( اإلُم٤مم أيب سمٙمر )ؽمقدكو
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 ٖٚدددددددددددددددددددٌ ذبككدددددددددددددددددددت  ْٝددددددددددددددددددددا  

 

  ّ   اَدددددددددددددددت سبدددددددددددددددد أٚ هلدددددددددددددددا  ا

   ٍ  ٚايعُددددددددددددددددس ؾددددددددددددددددإ ٚإٕ رددددددددددددددددا

 

 ٫بددددددددددددٖد َددددددددددددٔ نددددددددددددٖس٠ ايطدددددددددددداّ

ٌٖ  اَت ايدْٝا ٭سد ػئ َك٢ ؟ ن٬, ٚاهلل ؟ ثِ ن٬؟ ثِ َاذا تٓؿل  

 اٍ! ٚتصٜري ا٭بدإ بايهطا٤ ٚاسبًٞ! ٚأْذٖي زاس٬ت خازدات َٓٗانجس٠ ا٭َٛ

ٖٔ أّ ٫, ٌٖ قدَت إسدانٔ شا ا ٯخستٗا! ٚقاَت بتك٣ٛ اهلل ايرٟ  زقُٝت

انبمرة: } چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦچ  ٜكٍٛ:

١٧٩.} 
 اًمنمح  

 وهـــــــــــؾ حتؼؼـــــــــــً دكقـــــــــــو

 

ـــــــــو دام ـــــــــد أو هل ـــــــــً حل  دام

 وايمعؿـــــــــر همـــــــــون وإن ؿمـــــــــول 

 

ة ايمســــــومٓزمــــــدَّ مــــــ  ـ ىمــــــرَّ

هؾ دامً ايمدكقو ٕضمد رـ مه ؟ ىمال، واهلل ؟ شمؿ ىمال؟ شمؿ موذا سمـػع ىمثرة  

َـّ راضمالت طمورصموت مـفو ( إمقال! وسمزيكم إزمدان زمويمؽسوء واحلقم! وأكت

َـّ أم ٓ، هؾ ومدمً شم٤مريم٤مت يمؾ ُم٤م مجٕمتٛمقه ُمـ أُمقاهل٤م وزيٜم٦م ظمٚمٗمٙمـ، ) رضقُت

ٹ  ڤ  ڤ  چ قى اهلل ايمذي يؼقل: إضمداىمـ زادا ٔطمرهتو! وومومً زمتؼ

( ومٝمذا هق اًمزاد اًمذي يٌ٘مك ُمع {١٧٩انبمرة: } چڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ

اإلٟم٤ًمن إمم ىمؼمه، أُم٤م ُم٤مًمف.. ومػمضمع يمام ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: 

ٌَُع اعْمَٞم٧َِّم صَماَلصَم٦مٌ )) ضِمُع اصْمٜم٤َمنِ  ،َيْت ٌَْ٘مك َواطِمدٌ  ،وَمػَمْ ٌَُٕمفُ  ،َوَي  ،َوقَمَٛمُٚمفُ  ،َوَُم٤مًُمفُ  ،َأْهُٚمفُ  :َيْت

ضِمُع َأْهُٚمُف َوَُم٤مًُمفُ  ٌَْ٘مك قَمَٛمُٚمفُ  ،وَمػَمْ أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.((َوَي

  

                                                 

 اًم٤ًمم: هق اعمقت. (1)
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نٝـ ذبب ايٛاسد٠ َٓهٔ إٔ تصٜد ع٢ً أخٛاتٗا ؼي سًٞ ايدْٝا ٚيباضٗا!  

ؾ٬ٗ أسبت إٔ تصٜد عًٝٗا ؼي أعُاٍ اٯخس٠ ٚقاَت بؿسا٥ض اهلل! ٚاْتٗت عٔ 

ا٭عُاٍ ايؿاسب١ يتهٕٛ أسطٔ أخٛاتٗا ؼي اٯخس٠! ضبازّ اهلل! ٚاضتعدت ب

َايهٔ أٜتٗا ايٓطا٤ ٫ تٓـيسٕ إٓيا إزي ٖرٙ ايدْٝا ٚشٜٓتٗا! أَا مسعذي قٛي٘ 

 چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ دٌ ذنسٙ:

 ،{٥فاطر: } چٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ چ , ٚقٛي٘:{٩انكه : }

 ايداز اييت ٖٞ ................................. ؾاسرزٕ َٔ ا٫غرتاز بصخازف ٖرٙ
 اًمنمح  

ىمقػ حتى ايمقاضمدة مـؽـ أن سمزيد فمعم أطمقاهتو دم ضمقم ايمدكقو ويمبوؽمفو! همفال )

أضمبً أن سمزيد فمؾقفو دم أفمامل أطمرة وومومً زمػرائض اهلل! واكتفً فمـ حمورم اهلل! 

( وم٢من اًمتٜم٤مومس طمرة!واؽمتعدت زموٕفمامل ايمصوحلي يمتؽقن أضمسـ أطمقاهتو دم أ

 چۉ  ۉ  ې  ې    چال٘مٞم٘مل إٟمام يٙمقن قمغم أظمرة يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ، وىم٤مل اإلُم٤مم الداد:{٢٦انًطففيٍ: }

ــفِ  ــ٤مَك َواؾْمــَع سمِ ـْ ُدْٟمَٞم ــ  َوظُمــْذ سَماَلهَمــَؽ ُِم

 

ــ٥ِم  ًِ  ؾَمــْٕمَك اعُمجــدِّ إمَِم َُمــْقََٓك َواطْمَت

ـــفُ   ـــ٤مُع قَم٤مضَمٚم ٌَْت ى َي ـــذ  ـــ٠من  اًم ـــْؿ سمِ  َواقْمَٚم

 

ــــ٥ِم  ــــٍؿ حَيِ ــــٞمٍؿ َداِئ ـْ َٟمِٕم ــــ ــــٍؾ ُِم  سمآضِِم

ّٓ إلم هذه ايمدكقو وزيـتفو! أمو ؽمؿعتـ ومقيمف   مويمؽـ أيتفو ايمـسوء ٓ سمـظرن إ

 چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چصمؾ ذىمره: 

(، ومتٛمٕمـ هذه أي٦م، وم٢مٟمف مل ي٘مؾ: زيٜم٦م ًمٙمؿ، سمؾ ىم٤مل هل٤م، أي: اٟمٙمؿ ًمـ  {٩انكه : }

ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    چ وومقيمف:ومٚمام شمتٙم٤مًمٌقن قمٚمٞمٝم٤م، ) شم٠مظمذوا ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً 

 هموضمذرن مـ آنمؼمار زمزطمورف هذه ايمدار ايمتل هل  ،{٥فاطر: } چڤ  ڤ  ڤ 
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ضبٌ ا٭نداز, ؾكد خري اغيؿاؿ٢ ضبُد ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ: إٔ 

ََا َتِسَق٢ تهٕٛ باشا٤ َه١ ي٘ ذٖبا, ؾُا اختاز ذيو, ٚقاٍ يطٝدْا عُس: )) َأ

َٓا اِيآٔخَس٠َُُُس َٜا ُع ََٚي َٝا  ِْ ِِ ايٗد ُٗ َٕ َي ِٕ َتُهٛ ٺ  ٿ  ٿ   چ  ((, ٚزبٓا ٜكٍٛ:َأ

ؾعًٝهٔ بتك٣ٛ اهلل, ٫ٚ تػؿًٔ عٔ ذنس اغيٛت   ،{٣٥انزخرف: } چٿ

 ٚأٖٛاي٘, ٚعٔ ا٫ضتعدا  يّٝٛ ايكٝا١َ.
 اًمنمح  

قن زمطحوء حمؾ إىمدار، همؼد طمغم اظمصطػك حمؿد صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ: أن سمؽ

ـْ َأيِب ُأَُم٤مَُم٦مَ (، ومَ مؽي يمف ذهبو، همام اطمتور ذيمؽ ِلِّ َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف ريض اهلل قمٜمف  َٕم ـْ اًمٜمٌ  قَم

َؿ ىَم٤مَل  ٦َم َذَهٌ: ))َوؾَمٚم  َٓ َي٤م  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،٤مً قَمَرَض قَمكَم  َريبِّ قَمز  َوضَمؾ  ًمَِٞمْجَٕمَؾ زِم سَمْٓمَح٤مَء َُمٙم 

ٌَُع َيْقُم :َربِّ  ـْ َأؿْم قْم٧ُم إًَِمْٞمَؽ َوَذيَمْرشُمَؽ  ..وَم٢مَِذا ضُمْٕم٧ُم  ،٤مً َوَأضُمقُع َيْقُم ،٤مً َوًَمِٙم َوإَِذا  ،شَمَي 

( ذم طمدي٨م ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر و(( أظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي، )مَحِْدشُمَؽ َوؿَمَٙمْرشُمَؽ  ..ؿَمٌِْٕم٧ُم 

ءٌ اًمٓمقيؾ وومٞمف:  ُف ًَمَٕمغَم طَمِّمػٍم َُم٤م سَمْٞمٜمَُف َوسَمْٞمٜمَُف َرْ ٧َم َرْأؾِمِف ِوؾَم  ،َوإِٟم  ـْ َأَدٍم َوحَتْ ٤مَدٌة ُِم

ٌُقسم ٤مً َوإِن  قِمٜمَْد ِرضْمَٚمْٞمِف ىَمَرفم ،طَمِْمُقَه٤م ًمِٞمٌػ  َ٘م٦مٌ  ،٤مً َُمّْم وَمَرَأْي٧ُم َأصَمَر  ،َوقِمٜمَْد َرْأؾِمِف َأَه٥ٌم ُُمَٕمٚم 

ٌََٙمْٞم٧ُم  ،اْلَِّمػِم ذِم ضَمٜمٌِْفِ  ٌِْٙمٞمَؽ )) :وَمَ٘م٤مَل  ،وَم ى  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ((،َُم٤م ُي َي٤م َرؾُمقَل اهلل إِن  يِمْنَ

٤م ومِٞمِف َوَأْٟم٧َم َرؾُمقُل اهلل َِوىَمْٞمٍَمَ ومِ  يمسقدكو فمؿر: ( صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )ومول، ومـ)ٞماَم مُهَ

طِمَرةُ َيو فُمَؿُر َأَمو سَمْرىَض )) ْٔ ْكَقو َويَمـَو ا ْؿ ايمد  ٺ  چ ((، ورزمـو يؼقل: َأْن سَمُؽقَن هَلُ

همعؾقؽـ زمتؼقى اهلل، وٓ سمغػؾـ فمـ ذىمر   ،{٣٥انزخرف: } چٿ  ٿ   ٿ

ں  ں  ڻ  چ(، ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: وفمـ آؽمتعداد يمققم ايمؼقومياظمقت وأهقايمف، 

ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  

 وإن ، {١٢٥آل عًراٌ: } چ﮵  ﮶  ﮷             ﮴              ۓ  ﮲  ﮳            ۓ             ے          ے



 

ة العلمية شرح التذكرة احلضرميةالتبصر  
676 

ا١َ اييت ٌٖٚ عسؾت إسدانٔ أْٗا َكُٕٛ هلا با٭َإ َٔ أٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  چ ٜػٝب َٓٗا ايٛيدإ, قاٍ تعازي: 

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

تدبسٕ ٖرٙ اٯ١ٜ ٚتؿهسٕ ؼي َعٓاٖا, ؾإْٗا  ،{٢ – ١انحج: } چڦ  ڦ  ڦ 

  ٚؾـ ذيون٬ّ اهلل ايرٟ ٫زٜب ؾٝ٘, ؾٗٛ سل ٚؾدم. ٜكٍٛ زبٓا تعازي ؼي
 اًمنمح  

اإليمث٤مر ُمـ ذيمر اعمقت ي٘مٞمؿ طم٤مضمزًا سملم اعمرء واعمٕم٤مي: عم٤م يقضمده هذا اًمتذيمر ُمـ 

قمـ أيب ظمقف، وإن آؾمتٕمداد ًمٚمٛمقت ىمٌؾ ٟمزوًمف قمالُم٦م قمغم صدق اإليامن، 

 ..إن آيامن إذا دظمؾ اًم٘مٚم٥م)) :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ :ضمٕمٗمر ىم٤مل

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :وذيمر هذه أي٦م ،نمحاٟمٗمًح ًمف اًم٘مٚم٥م واٟم

ي٤م رؾمقل اهلل وهؾ ًمذًمؽ ُمـ آي٦م يٕمرف  :ىم٤مًمقا (( {١٢٥األَعاو: } چپ  پپ  

وآؾمتٕمداد  ،اًمٖمرور واًمتج٤مذم قمـ دار د،آٟم٤مسم٦م إمم دار اخلٚمق :ٟمٕمؿ)) :ىم٤مل ؟هب٤م

وهؾ فمرهمً إضمداىمـ أهنو مضؿقن هلو (( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، )ًمٚمٛمقت ىمٌؾ اعمقت

( طمتك أهن٤م شمٖمٗمؾ قمـ ذيمر زموٕمون مـ أهقال يقم ايمؼقومي ايمتل يرقى مـفو ايمقيمدان

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  چ ( ومٞمٝم٤م: )ومول سمعولماعمقت وأهقال يقم اًمٓم٤مُم٦م اًمتل، )

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

يي وسمػؽرن دم معـوهو، سمدزمرن هذه أ ،{٢ – ١انحج: } چڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

 همنهنو ىمالم اهلل ايمذي ٓريى همقف، همفق ضمؼ وصدق. يؼقل رزمـو سمعولم دم وصػ ذيمؽ 
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أٟ:   چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ ايّٝٛ بأْ٘ إذا سكس ذيو ايّٝٛ..

إٔ نٌ َسقع١ تٓط٢ ٚتػتػٌ عٔ ٚيدٖا ايرٟ تسقع٘ َٔ غد٠ َا تػاٖدٙ 

نٌ ساٌَ أٟ: إٔ   چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چَٔ أٖٛاٍ ذيو ايّٝٛ, 

أٟ: إ َٔ   چ ٹ  ٹ      ڤچ تكل ظيًٗا َٔ غد٠ َا تساٙ َٔ ا٭ٖٛاٍ,

 ْـيس ازي ايٓاع ؼي ذيو ايّٝٛ ٜـيِٓٗ ضهاز٣, أٟ ب٬ عكٍٛ, قاٍ اهلل تعازي:

. جيب ع٢ً نٌ ٚاسد٠ َٓهٔ چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ

 إٔ تعٌُ يٓؿطٗا أعُا٫ تٓذٝٗا َٔ غدا٥د ذيو ايّٝٛ, ؾكد قاٍ تعازي:

﮸      ہ  ھچ ﮷   ﮶   ﮵   ﮴    ﮳   ﮲   ھ   ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  

﯀ ﯁      ﮻ ﮼     ﮽  ﮾   ﮿   .....................................﮹ ﮺ 
 اًمنمح  

أي: أن   چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ چايمققم زملكف إذا ضمرض ذيمؽ ايمققم.. 

ىمؾ مرضعي سمـسك وسمرتغؾ فمـ ويمدهو ايمذي سمرضعف مـ ؾمدة مو سمروهده مـ أهقال 

( وذم هذا شمِمٌٞمف قمٔمٞمؿ ًمِمدهت٤م: ٕن إم ؿمديدة الرص قمغم وًمده٤م وٓ يمؽ ايمققمذ

  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چشمٙم٤مد شمٖمٗمؾ قمٜمف، ًمٙمـ ذم ذًمؽ اًمٞمقم شمٜم٤ًمه، )

 ٹ  ٹ      ڤچأي: أن ىمؾ ضمومؾ سمضع محؾفو مـ ؾمدة مو سمراه مـ إهقال، 

ؼقل، ومول اهلل أي: ان مـ كظر الم ايمـوس دم ذيمؽ ايمققم يظـفؿ ؽمؽورى، أي زمال فم  چ

. جيى فمعم ىمؾ واضمدة چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چسمعولم: 

(، ومٗمل ذًمؽ اًمٞمقم ٓ مـؽـ أن سمعؿؾ يمـػسفو أفمامٓ سمـجقفو مـ ؾمدائد ذيمؽ ايمققم

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے    ے  ۓ    چ همؼد ومول سمعولم: يٜمٗمع أطمٌد أطمدًا،  )

﯀ ﯁     ﮻ ﮼     ﮽  ﮾   ﮿    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ 
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 .{٣٣نمًاٌ: } چ           

﯁   چ ٚقاٍ: اْتبٗٔ ٜا َعػس ايٓطا٤   ؾإٕ اهلل دٌ ٚع٬ قد سرزنٔ

٫ تػرت اغيسأ٠ سيا َعٗا َٔ ذٖب ٚؾك١ ٚنطا٤  ,چ    

ٚغري ذيو, ٫ٚ تـئ إٔ ايؿٛش ٚايطعا ٠ ؼي ايتؿاخس ٚايتهاثس, ٫ٚ حيطٔ َٓٗا 

ٔ تطتعٌُ غ٦ٝا يٝظ عٓدٖا إذا طيعٗا صبًظ َل بعض ايٓطا٤ ٚزأت بعكٗ

َجً٘ عا ت إزي ايبٝت ضاخا١ ٚنًؿت شٚدٗا إٔ ٜأتٞ هلا بريو. ٌٖ تـئ 

 إٔ ذيو إٔ ٜٓذٝٗا َٔ ايٓاز! أٚ أْ٘ ٜدخًٗا ازب١ٓ؟ نٝـ ٫ ...................
 اًمنمح  

ىئ  ىئ       چ (، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  {٣٣نمًاٌ: } چ           

 چيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب    جت    ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ

 .{٣٩ – ٣٤عبس: }

( يمام طمذر اًمرضم٤مل، اكتبفـ يو معمم ايمـسوء ن همنن اهلل صمؾ وفمال ومد ضمذرىمـ)

، ٓ سمغؼم اظمرأة زمام معفو مـ ذهى وهمضي چ﯁       چ وومول:)

(،  وم٢مٟمام ذًمؽ وىمسوء ونمغم ذيمؽ، وٓ سمظـ أن ايمػقز وايمسعودة دم ايمتػوطمر وايمتؽوشمر

 ًمدٟمٞم٤م وهق ُمـ ُمٚمذاهت٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م، وؾمٞمذه٥م مجٞمٕمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:طم٤مصؾ ذم ا

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      چ

ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  

 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

يمـسوء ورأت زمعضفـ وٓ  سـ مـفو إذا مجعفو جمؾس مع زمعض ا، ){٢٠انحديد: }

سمستعؿؾ ؾمقئو يمقس فمـدهو مثؾف فمودت إلم ايمبقً ؽموطمطي وىمؾػً زوصمفو أن يليت 

 يدطمؾفو اجلـي؟ ىمقػ ٓ   أكف  مـ ايمـور! أو يـجقفو  ذيمؽ أن  أن   سمظـ هلو زمذيمؽ. هؾ 
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تتؿدم ع٢ً احملتادري ٚاحملتادات ست٢ بعػس َا تؿاخس ب٘ أخٛاتٗا 

ضتٓؿعٗا ؼي اٯخس٠, ٚضتذين مثستٗا إذا اغي٪َٓات! َل إٔ ايؿدق١ ٖٞ اييت 

َاتت, ٚأَا ايرٟ تطتعًُ٘ َٔ أْٛاع اسبًٞ ٚايهطا٤, أٚ ربًؿ٘ يٛزثتٗا.. ؾ٬ 

تٓاٍ ب٘ ثٛابا, بٌ إٕ قؿدت ب٘ ايسٜا٤ ٚايتهر ؾاز ذيو ٚبا٫ّ عًٝٗا ٚخطاز٠ 

 ١ٜٝٓ. ؾاسبرز نٌ اسبرز أٜتٗا اغي٪َٓات إٕ نٓذي َ٪َٓات َٔ ٖرا اياػٝإ 

دخٍٛ ايٓريإ, ٚاشٖدٕ بكًٛبهٔ ؼي ٖرٙ ايدْٝا ٚاقٓعٔ َٓٗا سيا اغيٛدب ي

تٝطس, ٫ٚ تـئ اَسأ٠ أْٗا أعص ٚأغسف َٔ ضٝدتٓا ؾار١ُ بٓت زضٍٛ اهلل ضٝد٠ 

ْطا٤ أٌٖ ازب١ٓ   ؾكد ناْت تاشٔ ٚتعذٔ ٚرببص ٚربدّ ْؿطٗا, ٚدا٤ت 

١ ؼي ذات ّٜٛ إزي أبٝٗا ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ تػهٛ إيٝ٘ َٔ َػك١ اشبدَ

 بٝتٗا, ٚذبب إٔ ٜعاٝٗا خا َا ٜعٝٓٗا . ؾكاٍ هلا عًٝ٘ ...........................
 اًمنمح  

سمتصدق فمعم اظمحتوصمكم واظمحتوصموت ضمتك زمعمم مو سمػوطمر زمف أطمقاهتو اظمممـوت! مع 

أن ايمصدومي هل ايمتل ؽمتـػعفو دم أطمرة، وؽمتجـل شمؿرهتو إذا موسمً، وأمو ايمذي 

احلقم وايمؽسوء، أو ختؾػف يمقرشمتفو.. همال سمـول زمف شمقازمو، زمؾ إن  سمستعؿؾف مـ أكقاع

ومصدت زمف ايمريوء وايمتؽػم صور ذيمؽ وزموًٓ فمؾقفو وطمسورة ديـقي. هموحلذر ىمؾ احلذر 

أيتفو اظمممـوت إن ىمـتـ مممـوت مـ هذا ايمطغقون اظمقصمى يمدطمقل ايمـغمان، وازهدن 

اًمٖمٜمك همٜمك اًمٜمٗمس، ىم٤مل رؾمقل  (، وم٢منزمؼؾقزمؽـ دم هذه ايمدكقو واومـعـ مـفو زمام سمقرس

ـْ ىَمْثَرِة ايْمَعَرضِ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )) َـّ ايْمِغـَك نِمـَك  ،يَمْقَس ايْمِغـَك فَم
َويَمؽِ

وٓ سمظـ امرأة أهنو أفمز وأذف مـ ؽمقدسمـو (( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. )ايمـَّْػسِ 

بز هموؿمؿي زمـً رؽمقل اهلل ؽمقدة كسوء أهؾ اجلـي ن همؼد ىموكً سمطحـ وسمعجـ وخت

وختدم كػسفو، وصموءت ذات يقم إلم أزمقفو صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ سمرؽق إيمقف مـ 

 ( اًمّمالة  فمؾقف هلو   يعقـفو . همؼول  يعطقفو طمودمو اخلدمي دم زمقتفو، وحتى أن  مرؼي 
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ايط٬ّ: )أ٫ أ يو ع٢ً َا ٖٛ خري يو َٔ خا ّ ؟ قايت ب٢ً . قاٍ: إذا آٜٚت 

ٚث٬ثري, ٚاظيدٟ اهلل ث٬ثا ٚث٬ثري, ٚنرٟ  إزي ؾساغو ؾطبشٞ اهلل ث٬ثا

اهلل ث٬ثا ٚث٬ثري, ٚنًُٞ اغيا١٥ ب٬ إي٘ إزي اهلل ٚسد٠ ٫ غسٜو ي٘, ي٘ اغيًو 

ٚي٘ اسبُد حيٝٞ ٚضيٝت ٖٚٛ ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس( أٚ نُا قاٍ عًٝ٘ ايؿ٠٬ 

ْ٘ ازبباٍ إٔ  ٚايط٬ّ, ؾاْـيسٕ نٝـ أداب زضٍٛ اهلل ابٓت٘ ٖٚٛ ايرٟ زاٚ ت

ي٘ ذٖبّا ؾًِ ٜسض ذيو   بٌ نإ ٜكٍٛ: )أسب إٔ أدٛع َٜٛا ٚأغبل  تهٕٛ

َٜٛا( أَا مسعذي اسبدٜح ايرٟ ذنسْاٙ عٓ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ: )يٛ 

ناْت ايدْٝا تصٕ عٓد اهلل دٓاح بعٛق١ َا ضكٞ ناؾسّا َٓٗا غسب١ َا٤(, 

هاؾسٜٔ نٌ ٚاسد٠ تٓـيس بعري بؿريتٗا, دبد إٔ ايدْٝا اييت أعااٖا اهلل اي

 ٚايؿاضكري أنجس َٔ  ْٝا اغيطًُري ٚايؿاسبري   ؾٌٗ ذيو يػسؾِٗ عٓدٙ؟ 
 اًمنمح  

ايمسالم: )أٓ أديمؽ فمعم مو هق طمغم يمؽ مـ طمودم ؟ ومويمً زمعم . ومول: إذا آويً إلم و)

همراؾمؽ همسبحل اهلل شمالشمو وشمالشمكم، وامحدي اهلل شمالشمو وشمالشمكم، وىمػمي اهلل شمالشمو 

ئي زمال إيمف إلم اهلل وضمدة ٓ ذيؽ يمف، يمف اظمؾؽ ويمف احلؿد  قل وشمالشمكم، وىمؿقم اظمو

( وىمد شم٘مدم ذيمر ويؿقً وهق فمعم ىمؾ رء ومدير( أو ىمام ومول فمؾقف ايمصالة وايمسالم

هموكظرن ىمقػ أصموب رؽمقل اهلل ازمـتف وهق ايمذي الدي٨م ذم أذيم٤مر سمٕمد اًمّمالة، )

يؼقل: )أضمى أن أصمقع راودسمٌف اجلبول أن سمؽقن يمف ذهبًو همؾؿ يرض ذيمؽ ن زمؾ ىمون 

يقمو وأؾمبع يقمو( أمو ؽمؿعتـ احلديٌ ايمذي ذىمركوه فمـف صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ: 

(وىمد )يمق ىموكً ايمدكقو سمزن فمـد اهلل صمـوح زمعقضي مو ؽمؼل ىموهمرًا مـفو ذزمي موء(

 شم٘مدم ختري٩م الديثلم إظمػميـ ىمري٤ًٌم .

يمتل أفمطوهو اهلل سمـظر زمعكم زمصغمهتو،  د أن ايمدكقو ا( ُمٜمٙمـ )ىمؾ واضمدة)

 ايمؽوهمريـ وايمػوؽمؼكم أىمثر مـ دكقو اظمسؾؿكم وايمصوحلكم ن همفؾ ذيمؽ يمممهمفؿ فمـده؟ 
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ې  ې  چ  ن٬ ٚاهلل, بٌ ٖٛ ابت٤٬ ٚاَتشإ . أَا مسعذي قٛي٘ دٌ ذنسٙ: 

 چې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڱ  ں  ں   ڻچ  ٚقٛي٘ ؼي اٯ١ٜ ا٭خس٣: ,{٢٥انخوبت: }

﮳      چ ٚقٛي٘ تعازي:  ,{١٥انخغابٍ: } چۀ      ﮲    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

ؼي ايدْٝا  , ٚإذا عسؾذٖي ٖرا.. عًُذٖي إٔ نٌ اَسأ٠ تسغب{٣٩سبأ: } چ﮴  

ٚشيٌٝ إيٝٗا بـياٖسٖا ٚبارٓٗا, ٚتٌُٗ اٯخس٠ ٫ٚ تعٌُ هلا.. ؾٗٞ ظيكا٤ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ ٓدّتٓدّ ْدا١َ عـي٢ُ سٝح ٫ ٜٓؿل اي خاضس٠, ٚضٛف

 .{١١١انُحم: } چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

ؾٝذب ع٢ً اغيسأ٠ إٔ تكٓل سيا ٜطسٙ اهلل هلا َٔ ايدْٝا, ٚإٔ تسقٞ حبايتٗا 

ٚساي١ شٚدٗا ٚتػهس اهلل ع٢ً ذيو, . ؾكد ؾكًٗا ع٢ً نجري َٔ خًك٘, ٫ٚ 

 تٓـيس ؼي ايدْٝا إ٫ إزي َٔ ٖٞ أقٌ َٓٗا َا٫
 حاًمنم  

ې  ې  چ  ىمال واهلل، زمؾ هق ازمتالء وامتحون . أمو ؽمؿعتـ ومقيمف صمؾ ذىمره:

 چې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ وومقيمف دم أيي إطمرى:  ،{٢٥انخوبت: }

﮳      چ وومقيمف سمعولم:  {١٥انخغابٍ: } چۀ      ﮲    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

َـّ أن ىمؾ امرأة سمرنمى دم ايمدكقو وَتقؾ  ،{٣٩سبأ: } چ﮴   َـّ هذا.. فمؾؿت وإذا فمرهمت

إيمقفو زمظوهرهو وزموؿمـفو، وهتؿؾ أطمرة وٓ سمعؿؾ هلو.. همفل محؼوء طمورسة، وؽمقف 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چسمـدم كدامي فمظؿك ضمقٌ ٓ يـػع ايمـدم 

سمؼـع همقجى فمعم اظمرأة أن  .{١١١انُحم: } چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

زمام يرسه اهلل هلو مـ ايمدكقو، وأن سمريض زمحويمتفو وضمويمي زوصمفو وسمرؽر اهلل فمعم ذيمؽ، 

 مـ هل أومؾ مـفو موٓ  إلم  ايمدكقو إٓ  دم طمؾؼف، وٓ سمـظر  مـ  همضؾفو فمعم ىمثغم   همؼد
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ست٢ تػهس اهلل تعازي ع٢ً َا أعااٖا. قاٍ ضٝدْا اسببٝب عبد اهلل بٔ سطري 

 بٔ راٖس زقٞ اهلل عٓ٘ :

إٕ ؼي ائكدددٌ زاسددد١ ٫ جيددددٖا ايدددرٟ  

ِِ  ق

إٜؼ تبػٞ سيدا ٜؿكدٌ عًد٢ يكُد١     

ِِ  ايؿ
 ِّ  ٚايددرٟ ٜطددرت ايعددٛز٠ ٫ٚ ٖددٛ ضبددس

 

ِِ أْددت َددٔ ْطددٌ      نًددٗا عددابس٠ ندد

ِّ  آ 

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  چ  ٚقاٍ اهلل تعازي: 

پ  ڀ      ڀ   ڀ چ , ٚقاٍ تعازي: {٩إبراهيى: } چڄ  ڃ   ڃ  ڃ

. ايًِٗ ٚؾكٓا يػهسى َا {١٢نمًاٌ: } چڀٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

   أبكٝتٓا.
 اًمنمح  

(، وم٢من اإلٟم٤ًمن إذا ٟمٔمر إمم ُمـ هق ومقىمف.. شمٕم٥م ضمتك سمرؽر اهلل سمعولم فمعم مو أفمطوهو

وأُم٣م طمٞم٤مهت٤م ٓهث٤ًم وراء اًمدٟمٞم٤م، وُمـ ٟمٔمر إمم ُمـ هق دوٟمف.. ىمٜمع، وؿمٕمر سمٕمٔمٞمؿ 

وهق ٓ يدري، ي٘مقل اهلل  اًمٜمٕمٛم٦م، وم٢من اإلٟم٤ًمن ىمد همٛمر سم٤مًمٜمٕمؿ اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمٜم٦م

ڤ   چ، وي٘مقل قمز وضمؾ: {٢٠نمًاٌ: } چڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ شمٕم٤ممم: 

 .{١٢انُحم: } چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

 ومول ؽمقدكو احلبقى فمبد اهلل زمـ ضمسكم زمـ ؿموهر ريض اهلل فمـف :)

 إيش سمبغل زمام يػضؾ فمعم يمؼؿي ايمػؿْ  إن دم ايمِؼؾ راضمي ٓ جيدهو ايمذي ضؿْ 

ــذي يســؼم ايمعــقرة و  ٓ هــق حمــرمْ وايم

 

 ىمؾفو فموزمرة ىمـْؿ أكـً مــ كسـؾ آدمْ 

 
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  چ وومول اهلل سمعولم: 

پ  ڀ      ڀ   ڀ    چ وومول سمعولم:  ،{٩إبراهيى: } چڄ  ڃ   ڃ  ڃ

( ايمؾفؿ وهمؼـو يمرؽرك مو أزمؼقتـو {١٢نمًاٌ: } چڀٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 آُملم ي٤م رب اًمٕم٤معملم.
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 ب٘ ّالينٔن٘فصل: يف التشرٓس مً الغٔ

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    چ  قاٍ اهلل تعازي:  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ    چ ٚقاٍ دٌ ذنسٙ:  ,{٣٦اإلسراء: } چی  ی   ی  ی

ٚقاٍ زضٍٛ  ,{١٢انحجراث: } چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ّٔ اِيآٔخٔساهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: )) ِٛ َٝ َٚاِي ُٔ ٔباهلل  َٔ ٪ُِٜ  َٕ ِٔ َنا ِٝس ..ََ ٌِ َخ َُٝك ًِ  ,ّاَؾ

ُُِت َِٝؿ ِٚ ٔي ُِ ((, ٚؼي اسبدٜح اٯخس عٓ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ:  )َأ ًٖ ََٝتَه ٕٖ اِيَعِبَد َي ٔإ

َٗا َبا٫ّ ًِٔكٞ َي ُٜ ١َُ َيا  ًٔ ٜٖا ٔباِيَه ِٔ ايٗجَس َٔ ٖٓأز َأِبَعٔد  َٗا ٔؾٞ اي ٟٛٔ ٔب ِٗ ( أٚ نُا قاٍ, َٜ

  ٜح ايٓب١ٜٛ .............................ٚنِ ٚز ت ؼي اٯٜات ايكسآ١ْٝ , ٚا٭سا
 اًمنمح  

 

 فصل: يف التشرٓس مً الغٔب٘ ّالينٔن٘

 

( حمذرا ُمـ سف رء مم٤م أٟمٕمؿ سمف قمغم قمٌده ذم همػم ُم٤م ظمٚمؼ ومول اهلل سمعولم)

ی     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  یچ ًمف: )

ٺ  ٺ    چحذير ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم: )( ذم اًمت، وومول صمؾ ذىمره{٣٦اإلسراء: } چی

، {١٢انحجراث: } چٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

طِمرِ وومول رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: )) ْٔ ـُ زمِوهلل َوايْمَقْقِم ا ـْ ىَموَن ُيْمِم هَمْؾَقُؼْؾ  ..َم

ًْ  ،اً طَمغْم  ودم احلديٌ أطمر فمـف صعم اهلل (أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، )((َأْو يمَِقْصُؿ

ُؿ زمِويْمَؽؾَِؿيِ وؽمؾؿ:  فمؾقف  ـْ ؾَمَخِط اهلل  (إِنَّ ايْمَعْبَد يَمَقَتَؽؾَّ و زَموًٓ )ُِم و دِم  َٓ ُيْؾِؼل هَلَ َُّيِْقي هِبَ

و ـْ ايمث َريَّ ( صغم اهلل قمٚمٞمف أو ىمام ومول( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأمحد، )ايمـَّوِر َأزْمَعِد ِم

 ايمـبقيي   ، وإضموديٌ ايمؼرآكقي أيوت   دم وردت    وىمؿ وؾمٚمؿ، ) وصحٌف  وآًمف 
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إْرازات ٚذبرٜسات عٔ ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ, ؾاعسؾٔ َعػس ايٓطا٤ ٚاعًُٔ إٔ  

ايػٝب١ ضبس١َ غدٜد٠ ايتشسِٜ, ٖٚٞ إٔ ترنس إسدانٔ أسدا َٔ اغيطًُري 

أٚ اغيطًُات بػ٤ٞ ٜهسٖ٘ ٚيٛ ناْت ؾا ق١, ٚقد غب٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعازي َٔ 

طًِ َٝتا, ؾٌٗ تكدز إسدانٔ إٔ ٜػتاب ايٓاع سئ ٜأنٌ سبِ أخٝ٘ اغي

تأنٌ سبّٛ اغيٛت٢!؟ ٚإذا ناْت تهسٙ أنٌ سبَِٛٗ ؾًتُٓل ْؿطٗا َٔ 

 ايه٬ّ ؾِٝٗ, .............................................................................
 اًمنمح  

ـْ َأيِب (، ومٛمـ ذًمؽ: ُم٤م ورد إكذارات وحتذيرات فمـ ايمغقبي وايمـؿقؿي  سَمْرَزَة قَم

ؾَْمَٚمِٛملِّ  ْٕ َؿ طَمت ك َأؾْمَٛمَع : ىَم٤مَل  ريض اهلل قمٜمف ا َٟم٤مَدى َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

٤مٟمِفِ )) :وَمَ٘م٤مَل  ،اًْمَٕمَقاشمَِؼ  ًَ ـَ سمِِٚم ـْ آَُم ٌَفُ  ،َي٤م َُمْٕمنَمَ َُم ياَمُن ىَمْٚم ْ َيْدظُمْؾ اإْلِ َٓ شَمْٖمَت٤مسُمقا  ،َومَل

ِٚمِٛملمَ  ًْ َٓ شَمت   ،اعْمُ ـْ َيت ٌِْع قَمْقَرَة َأظِمٞمفِ  ،ٌُِٕمقا قَمْقَراهِتِؿْ َو ُف َُم َيت ٌِْع اهلل قَمْقَرشَمُف طَمت ك  ..وَم٢مِٟم 

(( أظمرضمف أمحد وأسمق داود، واًمٕمقاشمؼ هـ اًمٕمذارى اًمتل ذم سمٞمقهتـ مل َيْٗمَْمَحُف ذِم سَمْٞمتِفِ 

هموفمرهمـ معمم ايمـسوء وافمؾؿـ أن ايمغقبي حمرمي ؾمديدة ايمتحريؿ، وهل يتزوضمـ، )

أن سمذىمر إضمداىمـ أضمدا مـ اظمسؾؿكم أو اظمسؾامت زمًمء يؽرهف ويمق ىموكً 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ (، ومَ صودومي َؿ ىَم٤مَل ريض اهلل قمٜمف  َٕم  :َأن  َرؾُمقَل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

 ((،َك زماَِم َيْؽَرهُ ِذىْمُرَك َأطَمو)) :ىَم٤مَل  .اهلل َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمؿُ  :ىَم٤مًُمقا ((َأسَمْدُروَن َمو ايْمِغقَبيُ ))

 ،هَمَؼْد انْمَتْبَتفُ  ..إِْن ىَموَن همِقِف َمو سَمُؼقُل )) :ىَم٤مَل  ؟َأوَمَرَأْي٧َم إِْن يَم٤مَن ذِم َأظِمل َُم٤م َأىُمقُل  :ىِمٞمَؾ 

ـْ همِقفِ  تَّفُ  ..َوإِْن َلْ َيُؽ  (( أظمرضمف ُمًٚمؿ وأمحد.هَمَؼْد هَبَ

أطمقف اظمسؾؿ وومد ؾمبف اهلل ؽمبحوكف وسمعولم مـ يغتوب ايمـوس زمؿـ يلىمؾ حلؿ ) 

مقتو، همفؾ سمؼدر إضمداىمـ أن سملىمؾ حلقم اظمقسمك!؟ وإذا ىموكً سمؽره أىمؾ حلقمفؿ 

(، وىمد شمٗمِم٧م اًمٖمٞم٦ٌم ذم زُمٜمٜم٤م هذا طمتك ص٤مرت همؾتؿـع كػسفو مـ ايمؽالم همقفؿ

 اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أو   ـمريؼ  قمـ  ومٞمٝم٤م وصٖم٤مرًا   يم٤ٌمراً   اًمٜم٤مس اعمجٚمس، وظم٤مض  يمٗم٤ميمٝم٦م 
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تػتاب ب٘ ايٓاع؟! ؾإذا ناْت ٫ تسق٢  ٌٖٚ تسق٢ إٔ ٜػتابٗا أسد سيجٌ َا

بريو.. ؾهريو بك١ٝ ايٓاع, أَا مسعذي قٍٛ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: 

))٫ ٜهٕٛ اغي٪َٔ َ٪َٓا ست٢ حيب ٭خٝ٘ َا حيب يٓؿط٘((, ثِ أْٗا غياذا 

تػتاب عبا  اهلل ؟ ٌٖ دعًٗا اهلل ١َُٓٝٗ عًِٝٗ ذباضبِٗ ٚتكّٛ عًِٝٗ؟ 

ٗا إٔ تٗتِ بػأْٗا, َٚا عًٝٗا َٔ ايٓاع إٕ ؾًشٛا يٝظ ذيو إيٝٗا, بٌ عًٝ

ٚإٕ مل ٜؿًشٛا, نٝـ ٚقد ْٗاٖا اهلل دٌ غأْ٘ عٔ ايه٬ّ ؾِٝٗ, أَا تعًِ إٔ 

 أقٛاهلا ٚأؾعاهلا .........................................................................
 اًمنمح  

ؿ والرام واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ورسمام أُمقر سمًٞمٓم٦م همػمه٤م، ومْمٞمٕمقا أوىم٤مهتؿ، وايمتًٌقا اإلصم

شمقىمع اًمٜم٤ًمء ذم اًمٖمٞم٦ٌم يمحديثٝم٤م قمـ صمٞم٤مب همػمه٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء ممـ ٓ يٕمجٌٝم٤م ًم٤ٌمؾمٝمـ، 

 وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمت٤مومٝم٤مت.

أن يغتوهبو أضمد زمؿثؾ مو سمغتوب زمف ايمـوس! همنذا ىموكً ( اعمٖمت٤مسم٦م )وهؾ سمرىض) 

ؿعتـ ومقل ايمرؽمقل صعم اهلل فمؾقف ٓ سمرىض زمذيمؽ.. همؽذيمؽ زمؼقي ايمـوس، أمو ؽم

(وٟمص الدي٨م وؽمؾؿ: ))ٓ يؽقن اظمممـ مممـو ضمتك  ى ٕطمقف مو  ى يمـػسف((

فِ ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م: )) ًِ ٥مُّ ًمِٜمَْٗم
ظَِمٞمِف َُم٤م حُيِ ِٕ ٥م  

ـُ َأطَمُديُمْؿ طَمت ك حُيِ ((، َٓ ُي١ْمُِم

حتوؽمبفؿ وسمؼقم  شمؿ أهنو ظموذا سمغتوب فمبود اهلل ؟ هؾ صمعؾفو اهلل مفقؿـي فمؾقفؿ)

فمؾقفؿ؟ يمقس ذيمؽ إيمقفو، زمؾ فمؾقفو أن هتتؿ زمرلهنو، ومو فمؾقفو مـ ايمـوس إن 

(، ومٙم٤من إطمرى هب٤م أن هتتؿ سمٕمٞمقهب٤م، وشمًٕمك ذم صؾحقا وإن ل يصؾحقا

إصالطمٝم٤م، ومٝمل قم٤مضمزة قمـ ُمٕمروم٦م قمٞمقب ٟمٗمًٝم٤م، ومٚمتٌح٨م قمـ قمٞمقهب٤م سمدل اًمٌح٨م 

 اهلل قمٜمف: أن ذم اإلٟم٤ًمن قمٞم٥م، قمـ قمٞمقب أظمريـ، وىمد ذيمر اإلُم٤مم الداد ريض

 ًمق اؾمتٖمؾ سمف ـمقال قمٛمره ًمٙم٤من ىمٚمٞماًل، أٓ وهق قمدم ُمٕمرومتف سمٕمٞمقب ٟمٗمًف.

 ىمقػ وومد هنوهو اهلل صمؾ ؾملكف فمـ ايمؽالم همقفؿ، أمو سمعؾؿ أن أومقاهلو وأهمعوهلو ) 
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  چ ضبؿ١ٝ عٓد اهلل تعازي, أَا ترنس قٛي٘ دٌ ذنسٙ: 

ا تدزٟ إٔ أّ اغي٪َٓري عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا تهًُت أَ ,{١٢ق: } چڦ  ڦ

عٓد ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ به١ًُ قايت إٕ ؾ١ْ٬ قؿري٠, أٚ عبٛ ذيو, 

ؾكاٍ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: )يكد قًت ن١ًُ يٛ َصدت سيا٤ حبس يػريت٘ 

 ُٔ ٚأْتٓت٘ َٔ ؾشؼ قبشٗا(, ؾُايهٔ َعػس ايٓطا٤ ؼي غؿ١ًٕ َٔ ٖرا؟ ٫ٚ تُصٜ

اجملايظ إ٫ برنس َعا٥ب ايٓاع, ٌٖ خؿٞ عًٝهٔ قٍٛ ايسضٍٛ  عٓد نٔ

 ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: )َٔ تتبل عٛز٠ أخٝ٘ اغيطًِ تتبل اهلل عٛزت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ
 اًمنمح  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ حمصقي فمـد اهلل سمعولم، أمو سمذىمر ومقيمف صمؾ ذىمره: 

اهلل فمـفو سمؽؾؿً فمـد  ، أمو سمدري أن أم اظمممـكم فموئري ريض{١٢ق: } چڦ

( سمؾ مل ايمرؽمقل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ زمؽؾؿي ومويمً إن همالكي ومصغمة، أو كحق ذيمؽ

همؼول صعم اهلل فمؾقف شمتٙمٚمؿ أصال إٟمام أؿم٤مرت سم٢مصٌٕمٝم٤م اخلٜمٍم ًمتخؼم أهن٤م ىمّمػمة، )

(. وؽمؾؿ: )يمؼد ومؾً ىمؾؿي يمق مزصمً زمامء زمحر يمغغمسمف وأكتـتف مـ همحش ومبحفو

 أظمرضمف أسمق داود.

ـُ فمـد ىمـ اظمجويمس إٓ زمذىمر هماميمؽ) ـ معمم ايمـسوء دم نمػؾٍي مـ هذا؟ وٓ سمُزي

معوئى ايمـوس، هؾ طمػل فمؾقؽـ ومقل ايمرؽمقل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: )مـ سمتبع 

ـْ ((وٟمص الدي٨م قمٜمد أمحد: ))فمقرة أطمقف اظمسؾؿ سمتبع اهلل فمقرسمف يقم ايمؼقومي َُم

ٌ َع ((، واًمؽمُمذي: ))شَمُف طَمت ك َيْٗمَْمَحُف ذِم سَمْٞمتِفِ َيت ٌِْع اهلل قَمْقرَ  ..َيت ٌِْع قَمْقَرَة َأظِمٞمفِ  ـْ شَمَت َُم

ِٚمؿِ  ًْ ٌ َع اهلل قَمْقَرشَمفُ  ..قَمْقَرَة َأظِمٞمِف اعمُْ ٌ َع اهلل قَمْقَرشَمفُ  ،شَمَت ـْ شَمَت َيْٗمَْمْحُف َوًَمْق ذِم ضَمْقِف  ..َوَُم

 ((. َرطْمِٚمفِ 
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صبًظ َٔ  نِ َٔ اَسأ٠ َاٝع١ يسبٗا يٛ يبطت ثٛبٗا َسقعّا ٚ خًت إزي

  ّ صبايظ ايٓاع.. ُٖصٕ ٚغيصٕ عًٝٗا, ٚقشو ايبعض َٓٗا ضدس١ٜ

ٚاضتٗصا٤, ٚٚؾؿٓٗا سيا ٜط٧ ٖٚٞ أؾكٌ عٓد اهلل َٔ ايطاخسات َٓٗا 

 اغيطتٗص٥ات بٗا, ..........................................................................
 اًمنمح  

ق يمبسً شمقهبو مرومعًو ودطمؾً إلم جمؾس مـ ىمؿ مـ امرأة مطقعي يمرهبو يمو)

جمويمس ايمـوس.. َهزن وظمزن فمؾقفو، وضحؽ ايمبعض مـفو ؽمخريي ً واؽمتفزاء، 

(، وىمد ووصػـفو زمام يسئ وهل أهمضؾ فمـد اهلل مـ ايمسوطمرات مـفو اظمستفزئوت هبو

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ هن٤ميمـ اهلل قمـ ذًمؽ وم٤مًمؼ: 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ

انحجراث: } چيئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث

، ومٙمٞمػ خت٤مًمٗمـ أُمر اهلل اًمذي ظمٚم٘مٙمـ وإًمٞمف ُمرضمٕمٙمـ، صمؿ اقمٚمٛمـ أن ُم٘مٞم٤مس {١١

اًم٘مرب ُمـ اهلل ًمٞمس سم٤معمٔم٤مهر وٓ سم٤مًمتٗم٤مظمر، أمل شمًٛمٕمـ ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

َٓ وؾمٚمؿ: )) ٤مِديُمؿْ إِن  اهلل  ًَ ـْ َيٜمُْٔمُر إمَِم ىُمُٚمقسمُِٙمؿْ  ،َيٜمُْٔمُر إمَِم َأضْم َٓ إمَِم ُصَقِريُمْؿ َوًَمِٙم (( َو

أظمرضمف ُمًٚمؿ، ومٞم٤م ًمٚمٕمج٥م مل يٜمٔمر ريب ٟمٔمر شمٕمٔمٞمؿ إمم اعمٔم٤مهر صمؿ ٟمٕمٔمٛمٝم٤م ٟمحـ 

وٟمجٕمٚمٝم٤م هل ُم٘مٞم٤مس اًمتٗم٤موؾ سمٞمٜمٜم٤م، وشمٔمـ اعمرأة ٟمٗمًٝم٤م أهن٤م ظمػم ُمـ همػمه٤م ٕهن٤م 

إُمقال اًمٙمثػمة، وهل سمٕمٞمدة ُمـ اهلل، أمل شمًٛمع ىمقل اًمٜمٌل متٚمؽ اًمثٞم٤مب اجلٛمٞمٚم٦م و

هُ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )) سََمر  َٕ َؿ قَمغَم اهلل  ًَ سَْمَقاِب ًَمْق َأىْم ْٕ (( ُرب  َأؿْمَٕم٨َم َُمْدوُمقٍع سم٤ِم

أظمرضمف ُمًٚمؿ، وًم٘مد ىمقم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذه اعمقازيـ قمٜمد 

ـْ ؾَمْٝمؾٍ أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ،   :ىَم٤مَل  ريض اهلل قمٜمف قَم
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ٌٖ تًٝل َٓهٔ ٖرٙ ا٭ؾعاٍ؟ ؾايٛادب عًٝهٔ ا٫ْتٗا٤ ٚا٫ْصداز عٔ ٖرٙ 

 اغيكاز, ٚإ٫.. ؾطٝعًِ ايرٜٔ ؿيًُٛا أٟ َٓكًب ٜٓكًبٕٛ.

ٚأَا اي١ُُٝٓ: ٖٚٞ ْكٌ ن٬ّ إْطإ إزي آخس بكؿد إٜكاع ايؿت١ٓ بُٝٓٗا   

تكؿد بريو إؾطا  نإٔ دب٧ اغيسأ٠ عٓد قّٛ ٚتٓكٌ ن٬َِٗ إزي آخسٜٔ, ٚ

ۈ  ٴۇ  ۋ            ۋ  ۅ  چ  بِٝٓٗ ٚايؿت١ٓ ؾٗٞ َٔ احملسَات. قاٍ اهلل تعازي:

 , ٚقاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ:{١١ – ١٠انمهى: } چۅ  ۉ  ۉ  ې  
 اًمنمح  

َن ذِم َُم٤م شَمُ٘مقًُمق)) :وَمَ٘م٤مَل  ،َُمر  َرضُمٌؾ قَمغَم َرؾُمقِل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ 

ِف اًمٜم ٤مسِ  :ىَم٤مًُمقا ؟((،َهَذا ـْ َأْذَ َوإِْن  ،َأْن ُيٜمَْٙمَح  ..طَمِري  إِْن ظَمَٓم٥َم  َهَذا ،َهَذا ُِم

عَ  ..ؿَمَٗمعَ  َتَٛمعَ  ..َوإِْن ىَم٤مَل  ،َأْن ُيَِمٗم  ًْ   ،صُمؿ  ؾَمَٙم٧َم  :ىَم٤مَل  .َأْن ُي
ِ
ـْ وُمَ٘مَراء وَمَٛمر  َرضُمٌؾ ُِم

ِٚمِٛملمَ  ًْ َٓ ُيٜمَْٙمَح  ..طَمِري  إِْن ظَمَٓم٥َم  :ىَم٤مًُمقا ؟((.ذِم َهَذاَُم٤م شَمُ٘مقًُمقَن )) :وَمَ٘م٤مَل  ،اعْمُ  ،َأْن 

عَ  ..َوإِْن ؿَمَٗمعَ  َٓ ُيَِمٗم  َتَٛمعَ  ..َوإِْن ىَم٤مَل  ،َأْن  ًْ َٓ ُي وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف  ،َأْن 

َْرِض ُِمْثَؾ َهَذا)) :َوؾَمٚم ؿَ  ْٕ  ا
ِ
ـْ ُِمْؾء اًمؽمُمذي، ومٌٕمد (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وَهَذا ظَمػْمٌ ُِم

هؾ سمؾقؼ مـؽـ هذه إهمعول؟ همويمقاصمى فمؾقؽـ آكتفوء وآكزصمور ُمٕمروم٦م هذا )

 فمـ هذه اظمضور، وإٓ.. همسقعؾؿ ايمذيـ ـمؾؿقا أي مـؼؾى يـؼؾبقن.

وأمو ايمـؿقؿي: وهل كؼؾ ىمالم إكسون إلم آطمر زمؼصد إيؼوع ايمػتـي زمقـفام ن ىملن 

، وسمؼصد زمذيمؽ إهمسود زمقـفؿ وايمػتـي  ئ اظمرأة فمـد ومقم وسمـؼؾ ىمالمفؿ إلم آطمريـ

( وإن يم٤مٟم٧م ص٤مدىم٦م ومٞمام ٟم٘مٚم٧م، وم٤مًمٌٕمض ئمـ أن اعمحرم إٟمام هق همفل مـ اظمحرموت

ٟم٘مؾ اًمٙمالم اًمٙم٤مذب، وم٢من يم٤من ص٤مدىم٤ًم ومٞمام ٟم٘مؾ.. مل يٙمـ طمرُم٤م، وهذا ظمٓم٠م يمٌػم، 

ۅ  ۈ  ٴۇ  ۋ            ۋ  چ ومول اهلل سمعولم: وم٢من ٟم٘مؾ أي يمالم سم٘مّمد اًمٗمتٜم٦م.. طمرام : )

 ، وومول رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: {١١ – ١٠انمهى: } چۅ  ۉ  ۉ  ې  
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َُٖػا))  ٩ُ١َُٔٔغَساُز ٔعَبأ  اهلل اِي ُٝٔ ٖٓ َٕ ٔباي َٔ اِيَأٔسٖب١ ,ٚ ِٝ َٕ َب َُُؿسُِّقٛ ((, ٌٖ ذبب اِي

إسدانٔ إٔ تهٕٛ َٔ غساز عبا  اهلل؟ ؾإٕ ناْت ٫ ذبب ذيو.. ؾ٬ شيؼ 

َعػس ايٓطا٤ َٓل ْؿٛضهٔ َٔ ٖرٙ اغيداشٟ باي١ُُٝٓ, ؾٝذب عًٝهٔ 

 ٚايسذا٥ٌ   قاٍ ايطٝد أبٛ بهس بٔ غٗاب ايدٜٔ :
 اًمنمح  

و)) اُر فِمَبوِد اهلل اظمَْرَّ ضَِمبَّي ،وَن زمِويمـَِّؿقَؿيِ ؤُ ِذَ ْٕ وُمقَن زَمكْمَ ا (أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم (اظْمَُػرِّ

نن ىموكً ٓ حتى ذيمؽ.. هؾ حتى إضمداىمـ أن سمؽقن مـ ذار فمبود اهلل؟ همُمًٜمده )

(، وىمد أظمؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ همال َتش زمويمـؿقؿي

مٌ سمحج٥م أهؾ اًمٜمٛمٞمٛم٦م قمـ اجلٜم٤من اًمٕم٤مًمٞم٦م، وم٘م٤مل: )) (( أظمرضمف َٓ َيْدظُمُؾ اجْلَٜم ٦َم َٟمام 

ِ ُمًٚمؿ، وم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، وإن اًمٜمامم يٕمذب ذم ىمؼمه قمذاسم٤ًم ؿمديدًا، وم٘مد  لُّ َُمر  اًمٜمٌ 

٦مَ  ـْ طِمٞمَٓم٤مِن اعْمَِديٜم٦َِم َأْو َُمٙم  َؿ سمَِح٤مِئٍط ُِم ٤مَٟملْمِ  ،َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ًَ ِٛمَع َصْقَت إِْٟم ًَ وَم

٤م ٌُقِرمِهَ سَم٤مِن ذِم ىُم ِلُّ َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  ،ُيَٕمذ  سَم٤منِ )) :وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌ  سَم٤مِن ذِم  ،ُيَٕمذ  َوَُم٤م ُيَٕمذ 

ـْ سَمْقًمِفِ )) :٤مَل صُمؿ  ىمَ  ((،يَمٌػِمٍ  َتؽِمُ ُِم ًْ َٓ َي ٤م  ظَمُر َيْٛمٌِم  ،سَمغَم يَم٤مَن َأطَمُدمُهَ ْٔ َويَم٤مَن ا

(( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، وذم الدي٨م أظمر ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف سم٤ِمًمٜم ِٛمٞمَٛم٦مِ 

ٌُِّئُٙمْؿ َُم٤م اًْمَٕمْْمفُ وصحٌف وؾمٚمؿ: )) َٓ ُأَٟم (( أظمرضمف ٤مسِ ِهَل اًمٜم ِٛمٞمَٛم٦ُم اًْمَ٘م٤مًَم٦ُم سَملْمَ اًمٜم   ؟َأ

 ُمًٚمؿ وأمحد، واًمٕمْمف: هق اًمٗم٤مطمش اًمٖمٚمٞمظ اًمتحريؿ.

همقجى فمؾقؽـ معمم ايمـسوء مـع كػقؽمؽـ مـ هذه اظمخوزي وايمرذائؾ ن ومول ) 

 ايمسقد أزمق زمؽر زمـ ؾمفوب ايمديـ :
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 ٚايسذا٥ٌ   قاٍ ايطٝد أبٛ بهس بٔ غٗاب ايدٜٔ :

 ٚأقبح ايكباٜح ايٛخ١ُٝ

 

 

 ايػٝب١ ايػٓعا٤ ٚاي١ُُٝٓ

 

 
ٔٔؾتًو   ٚايعٝاذ بايسظي

 

 

ٕٔ  َٛدب١ اشبًٛ  ؼي ايٓريا

 

 
 َٚٔ أقبح اغيٓهسات اإلؾطا  بري ايصٚدري  ...........................................

 اًمنمح  

ــــــــي ــــــــويح ايمقطمقؿ ــــــــبح ايمؼب  وأوم

 

ـــــــي ــــــــعوء وايمـؿقؿ ـــــــي ايمر  ايمغقب

ـِ   ـــــــــويمرمح ـــــــــوذ زم  همتؾـــــــــؽ وايمعق

 

 (مقصمبــــــي اخلؾــــــقد دم ايمـــــــغمانِ 

٤م: ٕن ُمـ اؾمتحؾ طمراُم٤ًم جمٛمٕم٤م قمغم حتريٛمف.. يٙمٗمر واًمٕمٞم٤مذ أي: اعمًتحؾ هل 

 سم٤مهلل، وٓ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر إٓ اًمٙم٤مومر.

( ؾمقاء سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م يمٜم٘مؾ اًمٙمالم، أو ومـ أومبح اظمـؽرات اإلهمسود زمكم ايمزوصمكم)

سم٢مصم٤مرة اًمٜمٗمقس، وم٢من اًمٌٕمض ُمـ اًمٜم٤مس سمدل أن يًٕمك ذم إصالح ذات اًمٌلم.. 

 اًمزوضملم، ويٙمثر ذًمؽ قمٜمد اًمٜم٤ًمء، ومت٠ميت اعمرأة إمم يًٕمك ذم إوم٤ًمد ذات اًمٌلم وسملم

إظمرى وشمٕمٚمؿ أ، سمٞمٜمٝم٤م وسملم زوضمٝم٤م ؿم٘م٤مق وظمالف، ومت٘مقل هل٤م: اٟمتٌٝمل ٓ شمتٜم٤مززم 

ًمف، يمقين قمزيزه ًمٞمٕمرف طم٘مؽ، هق اعمحت٤مج إًمٞمؽ ٓ أٟم٧م، وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمٚمامت 

هذه اعمرأة وم٢مهن٤م اًمتل ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م إٓ اًمتٗمريؼ واًمتٛمزيؼ واًمٗمتٜم٦م، ومٚمتت٘مل اهلل 

شمدظمؾ وٛمـ اًمٚمٕمٜم٦م، ورسمام مل يٙمـ أصاًل سملم اعمرأة وزوضمٝم٤م أي ظمالف، ومت٤ميت اعمرأة 

إظمرى وشم٘متٜمٝمؿ، وذًمؽ يم٠من شم٠ًمهل٤م قمـ سمٕمض إُمقر ذم اًمٌٞم٧م، وم٢من أضم٤مسمتٝم٤م 

سمٕمدم وضمقده٤م.. سمدأت ذم اًمٗمتٜم٦م، ومت٘مقل هل٤م ُمثاًل: إن زوضمؽ فم٤ممل ًمؽ وُم٘مٍم 

، هذا واضم٥م قمٚمٞمف، وإن زوضمل ي٠مشمٞمٜمل سم٠ميمثر ُمـ ُمٕمؽ، يمٞمػ مل ي٠مشمؽ سمٙمذا ويمذا

هذا، ٓسمد أن شمٓم٤مًمٌٞمف، أو شم٘مقل هل٤م: يمٞمػ أٟم٧م ص٤مسمرة قمٚمٞمف وقمغم وم٘مره وشمٕمٌف، ومام 

 هذه اعمرأة إٓ ؿمٞمٓم٤مٟم٦م ُمـ ؿمٞم٤مـملم إٟمس، اًمذيـ يًتخدُمٝمؿ إسمٚمٞمس يمجٜمد ًمف، وم٢من 
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ٚضًِ غيا زٟٚ عٔ أبٞ أٜٛب ا٭ْؿازٟ زقٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ 

أْ٘ قاٍ: )َٔ ؾسم بري اَسأ٠ٕ ٚشٚدٗا.. ؾسم اهلل بٝٓ٘ ٚبري ازب١ٓ ّٜٛ ايكٝا١َ(, 

ٚقاٍ عًٝ٘ ايط٬ّ: )َٔ عٌُ ؼي ْؾسق١ٕ بري اَسأ٠ ٚشٚدٗا.. نإ عًٝ٘ يع١ٓ اهلل 

ؼي ايدْٝا ٚاٯخس٠, ٚسسّ اهلل عًٝ٘ ايٓـيس إزي ٚدٗ٘ ايهسِٜ, ٚقاٍ عًٝ٘ ايط٬ّ: 

ِٔ َخٖب)) ََ ٖٓا  َٔ َِٝظ  ِٚ َعِبدد أٟ أؾطد د َب َي َٗا َأ ِٚٔد ٢ًَ َش ََِسَأ٠ّ َع  ....................... ّاا
 اًمنمح  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ُمـ دأسمف وؿمٖمٚمف اًمتٗمريؼ سملم اًمزوضملم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   

ٻ      چ، وأُمث٤مل هذه اعمرأة ًمٞمس ومٞمٝم٤م ظمػم: ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: {١٠٢انبمرة: } چچ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ظمو روي فمـ أيب وم٤مًمتٗمريؼ سملم اًمزوضملم ُمـ أىمٌح اعمٜمٙمرات: )، {١١٤انُساء: } چٺ

 فمؾقف وؽمؾؿ أكف ومول: )مـ همرق أيقب إكصوري ريض اهلل فمـف فمـ ايمـبل صعم اهلل

( اًمّمالة زمكم امرأٍة وزوصمفو.. همرق اهلل زمقـف وزمكم اجلـي يقم ايمؼقومي(، وومول فمؾقف

ايمسالم: )مـ فمؿؾ دم هٌمرومٍي زمكم امرأة وزوصمفو.. ىمون فمؾقف يمعـي اهلل دم ايمدكقو و)

(أظمرضمف اًمدار ىمٓمٜمل سمٚمٗمظ: وأطمرة، وضمرم اهلل فمؾقف ايمـظر إلم وصمفف ايمؽريؿ(

اًمدٟمٞم٤م  همْم٥م اهلل وًمٕمٜمتف ذم يم٤من ذم ..ومرىم٦م سملم اُمرأة وزوضمٝم٤م ـ قمٛمؾ ذمُم))

 ((،إٓ أن يتقب ،قمغم اهلل أن ييسمف سمّمخرة ُمـ ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ٤مً ويم٤من طم٘مّ  ،وأظمرة

ـْ طَمبََّى ايمسالم: )) وومول فمؾقف )   اً َزْوصِمَفو َأْو فَمْبد  فَمعَم  اْمَرَأًة ـ أي أهمسد ـ يَمْقَس ِمـَّو َم
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ٔٙ ِّٝٔد ٢ًَ َض (( زٚاٙ أبٛ  اٚ  ؼي ايطٓٔ . ؾًتشرز اغيسأ٠ َٔ ايتطبب ؼي ايتؿسٜل َع

 بري ايصٚدري ٚيٛ ناْت تًو ايصٚد١ بٓتٗا أٚ قسٜبتٗا(.

ٚػيا حيطٔ ايتٓبٝ٘ عًٝ٘: استكاز بعض ايٓطا٤ ٚاضتؿػازٖٔ غئ مل 

تًبظ َجٌ يباضٗٔ, ست٢ إٕ ايٛاسد٠ َٓٗٔ تساٖا تُٗص ٚتًُص أختٗا اييت مل 

 أهمؾؿ سمسؿع .........................يو َٔ أؾشؼ اغيعاؾٞ, تًبظ َجًٗا ٚذ

 اًمنمح  

(( رواه أزمق داود دم ايمســ . همؾتحذر اظمرأة مـ ايمتسبى دم ايمتػريؼ زمكم فَمعَم ؽَمقِِّدهِ 

(، سمؾ هق ُمـ سم٤مب أومم، وؾمقاء ايمزوصمكم ويمق ىموكً سمؾؽ ايمزوصمي زمـتفو أو ومريبتفو

اًمًحر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، وم٢من سمٕمض اجلٝم٤مل  يم٤من ذًمؽ اًمتٗمريؼ سمٙمالم أو ومٕمؾ، يمٕمٛمؾ

رسمام ذهٌقا إمم سمٕمض اًمًحرة واعمِمٕمقذيـ ًمٞمٕمٛمٚمقا هلؿ ؾمحرًا يٗمرىمقن سملم ومالن 

وومالٟم٦م، أو ي١مذون  ُمًٚمام، ومٝمذا ُمـ اًمٙم٤ٌمئر اعمحرُم٦م، واًمًحر ُمـ اعمقسم٘م٤مت اًمتل 

شمقسمؼ ص٤مطمٌٝم٤م ذم اًمٜم٤مر، وؾمقاء ذم ذًمؽ اًمٗم٤مقمؾ وُمـ ومٕمٚم٧م ًمف، ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ٌَْع اعْمُقسمَِ٘م٤مِت آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))و  ً ٌُقا اًم
ـ   :ىَم٤مًُمقا ((.اضْمَتٜمِ  ؟َي٤م َرؾُمقَل اهلل َوَُم٤م ُه

ُك سم٤ِمهلل ِ)) :ىَم٤مَل  ْ ْحرُ  ،اًمنمِّ ًِّ ٓ  سم٤ِمْلَؼِّ  ،َواًم َم اهلل إِ تِل طَمر  سَم٤م ،َوىَمْتُؾ اًمٜم ْٗمِس اًم   ،َوَأيْمُؾ اًمرِّ

طْمِػ َواًمت َقزمِّ  ،َوَأيْمُؾ َُم٤مِل اًْمَٞمتِٞمؿِ  (( َوىَمْذُف اعمُْْحَّمٜم٤َمِت اعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت اًْمَٖم٤موماَِلِت  ، َيْقَم اًمز 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، وم٠مي ضمٝمؾ ي٘مع ومٞمف سمٕمض اًمٜم٤مس اًمٔمٚمٛم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ ىمٌؾ 

 همػمهؿ، ومحًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

ورو  سـ ايمتـبقف فمؾقف: اضمتؼور زمعض ايمـسوء واؽمتصغورهـ ظمـ ل سمؾبس مثؾ )

ن ايمقاضمدة مـفـ سمراهو هتؿز وسمؾؿز أطمتفو ايمتل ل سمؾبس مثؾفو وذيمؽ يمبوؽمفـ، ضمتك إ

 أهمؾؿ سمسؿع ( وىمد ؾمٌؼ الدي٨م قمـ أن ُمٔم٤مهر ٓ قمؼمة هب٤م، )مـ أهمحش اظمعويص
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, ٚقٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ {١انهًزة: } چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : قٛي٘ دٌ ذنسٙ 

َُاَت١َ ٚضًِ: )) ِٗٔس ايٖػ ٘ٔ ,ٔخَٝؤبَأَيا ُتـِي ِٝ َُٝعأؾ ًَٔٝوا َؾ َِٜبَت َٚ ((, ؾاسبرز نٌ هلل 

اسبرز َٔ ايتهر ع٢ً أخٛاتهٔ اغيطًُات ٚيتعسف نٌ ٚاسد٠ َٓهٔ ْؿطٗا, 

ؾإْٗا أ١َ قعٝؿ١ ٫ تطتاٝل  ؾل ايػس عٔ ْؿطٗا . َا باهلا يٛ ابت٬ٖا اهلل 

بايؿكس أٚ باغيسض أٚ ايع٢ُ أٚ ايؿُِ ٌٖ ٜطتاٝل أسد غري اهلل إٔ ٜٓؿعٗا ؟ 

ٚطياهلا ؟ ٌٖٚ عسؾت أْٗا َٔ أٌٖ ايُٝري َٚٔ أٌٖ ٌٖٚ تٓؿعٗا أَٛاهلا 

ايطعا ٠؟ ٚإذا مل تعسف ذيو.. ؾًُاذا تتهر ع٢ً أخٛاتٗا سياهلا ٚطياهلا ؟ 

ڤ    ڤ  چ ؾس سيا ضبكٓٗا إزي ازب١ٓ بااع١ اهلل ٚربًؿت ٖٞ عٓٗٔ سيعاؾٞ اهلل

 .{٢٧ – ٢٢انشعراء: } چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ     ڃ 
 اًمنمح  

،وومقيمف صعم اهلل فمؾقف  {١انهًزة: } چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ومقيمف صمؾ ذىمره: 

اَمسَمَي وؽمؾؿ: )) (أظمرضمف اًمؽمُمذي، ((اهلل َوَيْبَتؾِقَؽ  هَمُقَعوهمِْقفِ  ،طِمقَؽ زمِلَ َٓ سُمْظِفْر ايمرَّ

هموحلذر ىمؾ احلذر مـ ايمتؽػم فمعم أطمقاسمؽـ اظمسؾامت ويمتعرف ىمؾ واضمدة مـؽـ )

تطقع دهمع ايممم فمـ كػسفو . مو زموهلو يمق ازمتالهو اهلل كػسفو، همنهنو أمي ضعقػي ٓ سمس

زمويمػؼر أو زموظمرض أو ايمعؿك أو ايمصؿؿ هؾ يستطقع أضمد نمغم اهلل أن يـػعفو ؟ وهؾ 

سمـػعفو أمقاهلو ومجوهلو ؟ وهؾ فمرهمً أهنو مـ أهؾ ايمقؿكم ومـ أهؾ ايمسعودة؟ وإذا 

ر زمام ؽمبؼـفو إلم اجلـي ل سمعرف ذيمؽ.. همؾامذا سمتؽػم فمعم أطمقاهتو زمامهلو ومجوهلو ؟ هم

ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چزمطوفمي اهلل وختؾػً هل فمـفـ زمؿعويص اهلل 

(، واعمتٙمؼم ووٞمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، طم٤مًمف خمقف {٢٧ – ٢٢انشعراء: } چڄ  ڄ     ڃ 

وَن َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مُمَ ضمدا، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ُ ٦ِم حُيْنَمُ اعْمَُتَٙمؼمِّ

رِّ ذِم ُصَقِر اًمٜم ٤مسِ  َٖم٤مرِ  ،َأُْمَث٤مَل اًمذ  ـْ اًمّم   ُِم
ٍ
ء  ذِم  ٤مً طَمت ك َيْدظُمُٚمقا ؾِمْجٜم ،َيْٕمُٚمقُهْؿ يُمؾُّ َرْ
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 قاٍ ايطٝد أبٛ بهس ابٔ غٗاب ايدٜٔ زظي٘ اهلل :

 ٚايؿدددددس يددددٝظ بدددداسبسٜس ٚايددددرٖب 

 

 ٫ٚ بًدددددددبظ ضدددددددٓدعٕ  ٫ٚ قؿدددددددب

 ؾؿددددددٞ ْطددددددا٤ ايؿددددددسع ٚايٓؿدددددداز٣  

 

ِّ َددددددا غدددددد٬     َكدددددددازا َددددددٔ اسبًدددددد

    ٌ  ٚنًددددددد٘ ؾدددددددإٕ  ٚإٕ ددددددددا٤ ا٭دددددددد

 

   ٌ  أؾكددت إزي َددا قدددَت َددٔ ايعُدد

 َدددددا ايؿددددددس إ٫ بايعؿددددداف ٚايتكددددد٢ 

 

 ٚؾعددددددٌ َددددددا ندددددددإ بٗددددددٔ أيٝكدددددددا   

   ٍٔ  ٚايبعددددددد عددددددٔ صبدددددداَل ايؿكددددددٛ

 

  ٍٔ  ٚزؾددددددددض نددددددددٌ خًددددددددل َددددددددسذٚ

 ؾا٫قتددددددددددددا٤ بدددددددددددايبتٍٛ ايصٖدددددددددددسا  

 

 ٚأَٗدددددددددددددات اغيددددددددددددد٪َٓري أسدددددددددددددس٣

 عٓد َٛت ايكسٜب ٚعبٛٙ, ٚػيا ًٜصّ ا٫سرتاش عٓ٘: إؿيٗاز اسبصٕ ٚايٓٝاس١ 
 اًمنمح  

َْٟمَٞم٤مرِ  ،ضَمَٝمٜم َؿ ُيَ٘م٤مُل ًَمُف سُمقًَمُس  ْٕ ٤ٌَمِل قُمَّم٤مَرِة َأْهِؾ  ،وَمَتْٕمُٚمَقُهْؿ َٟم٤مُر ا ـْ ـمِٞمٜم٦َِم اخْلَ َ٘مْقَن ُِم ًْ ُي

 (( أظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي.اًمٜم ٤مرِ 

 ومول ايمسقد أزمق زمؽر ازمـ ؾمفوب ايمديـ رمحف اهلل :و)

ـــذ ـــوحلرير وايم ـــقس زم ـــر يم  هىوايمػخ

 

 وٓ زمؾــــبس ؽمـــــدس ٍ وٓ ومصــــى

 همػــــل كســــوء ايمػــــرس وايمـصــــورى 

 

 مــــــ احلـــــقمِّ مـــــو نمـــــال مؼـــــدارا

 وىمؾـــــف همـــــون ٍ وإن صمـــــوء إصمـــــؾ 

 

 أهمضــً إلم مــو ومــدمً مـــ ايمعؿــؾ

 مــــو ايمػخــــر إٓ زمويمعػــــوف وايمتؼــــك 

 

 وهمعـــــؾ مـــــو ىمـــــون هبــــــ أيمقؼـــــو

 وايمبعـــــد فمــــــ جمـــــومع ايمػضـــــقلِ  

 

ـــــرذولِ  ـــــؼ م ـــــض ىمـــــؾ طمؾ  ورهم

 هــــــــراهموٓومتــــــــداء زمــــــــويمبتقل ايمز 

 

ـــــــممـكم أضمـــــــرى ـــــــوت اظم  وأمف

 ورو يؾزم آضمؼماز فمـف: إـمفور احلزن وايمـقوضمي فمـد مقت ايمؼريى وكحقه،  
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ٚايٓٝاس١: ٖٞ زؾل ايؿٛت بايٓدب , ٖٚٛ تعدٜد  ا٥ٌ اغيٝت ٚضباضٓ٘,  

َٚجًٗا إؾساؾي زؾل ايؿٛت بايبها٤, ٚقسب اشبدٚ , ٚغل ازبٝٛب, ٚنٌ غ٤ٞ 

٫ ٜعتا  يبط٘ ػيا ٜٛدب ايػٗس٠ . ؾهٌ ؾٝ٘ تػٝري يًصٟ اغيأيٛف نًبظ َا

ٖرٙ ا٭غٝا٤ اغيرنٛز٠ سساّ َٓٗٞ عٓ٘ َٚٔ أعُاٍ ايهؿاز ٚعا ات ازبا١ًٖٝ   

ِٔ َقَسَب اِيُدُدَٚ قاٍ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: )) ََ ٖٓا  َٔ َِٝظ  َُٝٛب ,َي ََٚ َعا  ,ََٚغٖل اِيُذ

١ٖٔٝ ًٔ ٖٔ ٣َٛ اِيَذا  عًٝ٘ ٚضًِ ٚآي٘ (( زٚاٙ خبازٟ َٚطًِ . ٚقاٍ ؾ٢ً اهللٔبَدِع

))ث٬خ َٔ ايهؿس باهلل: غل ازبٝٛب, ٚايٓٝاس١, ٚاياعٔ ؼي ا٭ْطاب(( زٚاٙ ابٔ 

سبإ ؼي ؾشٝش٘, ؾًتشرز اغي٪١َٓ َٔ ذيو, ٚيتًصّ ايؿر ٚايتطًِٝ غيا 

قك٢ ب٘ ٚقدز٠ ايعصٜص اسبهِٝ(, ٚإٕ َٔ اسبساّ اييت تكل ؾٝ٘ بعض ايٓطا٤.. 

 ا سد ٙ ......................................سصْٗا ع٢ً شٚدٗا أٚ قسٜبٗا أنجس ػي
 اًمنمح  

وايمـقوضمي: هل رهمع ايمصقت زمويمـدب ، وهق سمعديد ؾمامئؾ اظمقً وحموؽمـف، ومثؾفو 

وهق مجع ضمٞم٥م  -(إهمراط رهمع ايمصقت زمويمبؽوء، ورضب اخلدود، وؾمؼ اجلققب

ؾزي وىمؾ رء همقف سمغقغم يم) -وهق ُم٤م يٜمٗمتح ُمـ اًم٘مٛمٞمص قمغم اًمٜمحر وهق ـمقىمف 

اظمليمقف ىمؾبس موٓ يعتود يمبسف رو يقصمى ايمرفرة . همؽؾ هذه إؾمقوء اظمذىمقرة 

ضمرام مـفل فمـف ومـ أفمامل ايمؽػور وفمودات اجلوهؾقي ن ومول صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: 

ُدودَ )) َب اخْلُ ـْ رَضَ ُققَب  ،يَمْقَس ِمـَّو َم وِهؾِقَّيِ  ،َوؾَمؼَّ اجْلُ (( رواه َوَدفَمو زمَِدفْمَقى اجْلَ

ومسؾؿ . وومول صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وآيمف ))شمالث مـ ايمؽػر زموهلل: ؾمؼ زمخوري 

اجلققب، وايمـقوضمي، وايمطعـ دم إكسوب(( رواه ازمـ ضمبون دم صحقحف، همؾتحذر 

اظمممـي مـ ذيمؽ، ويمتؾزم ايمصػم وايمتسؾقؿ ظمو ومه زمف وومدرة ايمعزيز احلؽقؿ(، وإن 

 فو أو ومريبفو أىمثر رو ضمدده مـ احلرام ايمتل سمؼع همقف زمعض ايمـسوء.. ضمزهنو فمعم زوصم
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ايػسع, ؾتُتٓل عٔ اشبسٚز َٔ ايبٝت ٚتًصّ َٔ ِٖ سٛايٝٗا َٔ أًٖٗا 

باسبصٕ, ٖٚرا سساّ ٫ جيٛش, ؾإٕ اغيسأ٠ ٫ ذبصٕ أنجس َٔ ث٬ث١ أٜاّ, إ٫ ع٢ً 

ََِسَأ٠ٕ شٚدٗا ؾأزبع١ أغٗس ٚعطسّا,  )ؾكد قاٍ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: )) ٌٗ ٔيا َٜٔش َيا 

 ُٔ َٔ ًَأخُتِ٪ َِٛم َث ِّٕت َؾ ََ  ٢ًَ ِٕ ُتٔشٖد َع ّٔ اِيآٔخٔس َأ ِٛ َٝ َٚاِي ُٕٗس  ,ٔباهلل  ِٕٚز َأِزَبَع١َ َأِغ ٢ًَ َش ٔإٖيا َع

((, ٚؼي ٖرا اسبدٜح تؿسٜح سيٓل اإلسدا  ع٢ً أٟ َٝت غري ايصٚز ؾٛم ّاََٚعِػس

سدا , ث٬ث١ أٜاّ ٚيٛ نإ اغيٝت أبا أٚ ابٓا أٚ عاغيا أٚ ؾاسبّا , بٌ ًٜصّ تسى اإل

 ٚإؿيٗاز ايسقا سيا سهِ ب٘ اهلل ٚقك٢   ؾؿٞ ايؿر ع٢ً َا تهسٙ خري نجري
 اًمنمح  

ايمممع، همتؿتـع فمـ اخلروج مـ ايمبقً وسمؾزم مـ هؿ ضمقايمقفو مـ أهؾفو زموحلزن، 

وهذا ضمرام ٓ جيقز، همنن اظمرأة ٓ حتزن أىمثر مـ شمالشمي أيوم، إٓ فمعم زوصمفو هملرزمعي 

ـُ زمِوهلل َوايْمَقْقِم صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: )) أؾمفر وفمرسًا،  )همؼد ومول ْمَرَأٍة سُمْمِم
ِٓ َٓ َ ِؾ  

ًٍ هَمْقَق شَماَلِث  دَّ فَمعَم َمقِّ
طِمِر َأْن حُتِ ْٔ َّٓ فَمعَم َزْوٍج َأْرزَمَعَي َأؾْمُفٍر َوفَممْم  ،ا (أظمرضمف ((اً إِ

ودم هذا احلديٌ سمٌميح زمؿـع اإلضمداد فمعم أي مقً نمغم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، )

همقق شمالشمي أيوم ويمق ىمون اظمقً أزمو أو ازمـو أو فموظمو أو صوحلًو ـ زمؾ يؾزم سمرك ايمزوج 

(، واإلطمداد هق شمرك اًمزيٜم٦م واًمٓمٞم٥م ذم اًمثقب واًمٌدن، ىم٤مل ذم اإلضمداد

ٞمِؿ ))اًمتحٗم٦م((: )) ـْ طَمد  ًُمَٖم٦ُم اعْمَٜمِْع َوُيْرَوى سم٤ِمجْلِ اُد ُِم ـْ َأطَمد  َوُيَ٘م٤مُل ومِٞمِف اْلَد  طْمَداُد ُِم اإْلِ

ٌُقٍغ سماَِم ُيْ٘مَّمدُ  ٤مً ُهَق اًْمَ٘مْٓمُع َواْصٓماَِلطموَ  ٌِْس َُمّْم ـَ  ُهٜم٤َم شَمْرُك ًُم ًمِٚمٜم ْٝمِل  ًمِِزيٜم٦ٍَم َوإِْن ظَمُِم

ِحٞمح قَمٜمْفُ  يْمتَِح٤ملِ  ،اًمّم  ِٓ ظْمتَِْم٤مِب  ،َواًمت َٓمٞم٥ُِّم  ،يَم٤م ِٓ (( اهـ.، ومٞمٚمزم سمٕمد َواًمت َحكمِّ  ،َوا

ايمرضو زمام ضمؽؿ زمف اهلل وومه ن  وإـمفورهذه اعمدة اعمحددة ُمـ اًمنمع شمرك الداد، )

(، وعم٤م شمقذم أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب.. دقم٧م اسمٜمتف أم همػل ايمصػم فمعم مو سمؽره طمغم ىمثغم

َح٧ْم سمِِذَراقَمْٞمَٝم٤ماعم١مُمٜملم أم طمٌٞم٦ٌم  ًَ   :َوىَم٤مًَم٧ْم  ،سمُِّمْٗمَرٍة وَمَٛم
ٍ
ء اَم َأْصٜمَُع َهَذا ًمٌَِمْ إِٟم 

ـُ سم٤ِمهلل :))َؿ ىَم٤مَل َوؾَمٚم   قَمَٚمْٞمِف   اهلُل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل صغم ِٚمَٛم٦ٍم شُم١ْمُِم ًْ ُْمَرَأٍة ُُم
ِٓ  َٓ حَيِؾُّ 
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َٚٔ أؾٝب سيؿٝب١ ؾًٝكٌ: إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ زادعٕٛ. ايًِٗ آدسْٞ ؼي 

َؿٝبيت ٚاخًـ يٞ خريا َٓٗا, ٚػيا ٜاًب َٔ اغيسأ٠: سطٔ تسب١ٝ أ٫ٚ ٖا 

زقاع  تسب١ٝ  ١ٜٝٓ, ٚتدزٜبِٗ ع٢ً ايؿدم ٚاسبٝا٤ ٚايعؿاف, ٚإٔ تتٛزي ا٭ّ

 رؿًٗا, ...................................................................................
 اًمنمح  

ٓ  قَمغَم َزْوضِمَٝم٤م َأْرسَمَٕم٦َم َأؿْمُٝمٍر َوقَمنْم  ظِمِر َأْن حُتِد  وَمْقَق صَماَلٍث إِ ْٔ (( أظمرضمف اً َواًْمَٞمْقِم ا

إكو هلل وإكو إيمقف راصمعقن. ايمؾفؿ آصمرين ومـ أصقى زمؿصقبي همؾقؼؾ: اإلُم٤مم أمحد، )

ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦مَ (، ومَ دم مصقبتل واطمؾػ رم طمغما مـفو ٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  ريض اهلل قمٜمٝم٤م َٕم : َأهن 

َؿ َيُ٘مقُل  ٦ٌٌَم )) :ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ٌُُف ُُمِّمٞم ِٚمٍؿ شُمِّمٞم ًْ ـْ ُُم َُم٤م ُِم

ْأضُمْريِن ذِم اًمٚمٝمؿ  ، {١٥٦انبمرة: } چڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ    چ  وَمَٞمُ٘مقُل َُم٤م َأَُمَرُه اهلل 

ٌَتِل َوَأظْمِٚمْػ زِم ظَمػْم  ٓ  َأظْمَٚمَػ اهلل ًَمُف ظَمػْم  ..ُِمٜمَْٝم٤م اً ُُمِّمٞم  (( أظمرضمف ُمًٚمؿ.ُِمٜمَْٝم٤م اً إِ

ورو يطؾى مـ اظمرأة: ضمسـ سمرزمقي أوٓدهو سمرزمقي ديـقي، وسمدريبفؿ فمعم )

 (، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ن سمتقلم إم رضوع ؿمػؾفوايمصدق واحلقوء وايمعػوف، وأ

، {٢٣٣انبمرة: } چھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴چ

وُمـ اًمٖمٚمط اًمذي شم٘مع ذم سمٕمض اًمٜم٤ًمء أهن٤م ٓ شمروع أوٓده٤م سمحج٩م واهٞم٦م، إُم٤م 

ٕهن٤م يمام شم٘مقل: خت٤مذم قمغم ضمًٛمٝم٤م يتٖمػم أو همػمه٤م ُمـ إقمذار اًمقاهٞم٦م، وشمٕمٓمل 

كمء سم٤معمقاد ال٤مومٔم٦م، ورسمام رأت أ، وًمده٤م يٙمؼم سمنقمف اسمٜمٝم٤م الٚمٞم٥م اًمّمٜم٤مقمل اعم

ويٜمتٗمخ ضمًٛمف ومتٗمرح، وٓ شمدري أن اسمٜمٝم٤م ٓ يقضمد قمٜمده ُمٜم٤مقم٦م ُمـ إُمراض، ومـ 

اًمٓم٥م اًمٞمقم ىمد ايمتِمػ أن إوٓد اًمذيـ يروٕمقن ُمـ إم عمدة قم٤مُملم شمٙمقن 

أىمقى اعمٜم٤مقم٦م ذم أضم٤ًمُمٝمؿ أىمقى ُمـ همػمهؿ، ويمذًمؽ يٙمقن اًمذيم٤مء واًمٗمٝمؿ ًمدهيؿ 

 يتٜم٤مؾم٥م ُمع اطمتٞم٤مضم٤مت  طمٚمٞم٥م إم ُم٤م  ُمـ همػمهؿ: وذًمؽ ٕن اهلل شمٕم٤ممم أوضمد ذم 
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٫ٚ شيهٔ غريٖا َٔ إزقاع٘ إ٫ عٓد ايكسٚز٠, ٚإذا أزقعت٘ اَسأ٠ أخس٣ 

ؾٝٓبػٞ إٔ ٜكبؽي ذيو َل ذنس اضِ ؾاسب ايًدي ٖٚٛ شٚز اغيسقع١, أٚ 

ًَِ أْٗا أقٌ َٔ عيظ.. ؾ٬  ُِٝع ذبسِّّ, أٚ عيظ ضٝدٖا, ٚعد  ايسقعات  ي

 زقعات ؾأنجس.. ؾتشسّ, ..............................................................
 اًمنمح  

وٓ َتؽـ نمغمهو مـ إرضوفمف اًمٓمٗمؾ، ومٞمٜمٌٖمل ًمألم أن شمتؿ رو٤مقم٦م ـمٗمٚمٝم٤م إٓ ًمٕمذر، )

( اًمرو٤مع، إٓ فمـد ايمرضورة، وإذا أرضعتف امرأة أطمرى همقـبغل أن يضبط ذيمؽ

مع ذىمر اؽمؿ صوضمى ايمؾبـ وهق زوج ؿ اعمروٕم٦م، وُمتك يم٤من اًمرو٤مع؟ )واؾم

وفمدد ايمرضعوتن يمُقْعَؾؿ أهنو أومؾ مـ ( إن يم٤مٟم٧م أُم٦م ممٚمقيم٦م، )اظمرضعي، أو ؽمقدهو

م، أو مخس رضعوت هملىمثر.. همتحرم ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ (، وممخس.. همال حترِّ ريض اهلل قمٜمف  َٕم

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  ـْ )) :َأهن  ـَ  يَم٤مَن ومِٞماَم ُأْٟمِزَل ُِم ُْم ـَ  ،اًْمُ٘مْرآِن قَمنْمُ َرَوَٕم٤مٍت َُمْٕمُٚمقَُم٤مٍت حُيَرِّ ْخ
ًِ صُمؿ  ُٟم

ـْ  ،سمَِخْٛمٍس َُمْٕمُٚمقَُم٤مٍت  ـ  ومِٞماَم ُيْ٘مَرُأ ُِم َؿ َوُه َ َرؾُمقُل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  وَمُتُقذمِّ

 (( أظمرضمف ُمًٚمؿ، صمؿ ٟمًخ٧م اًم٘مراءة وسم٘مل الٙمؿ.اًْمُ٘مْرآنِ 

َأن  َرؾُمقَل اهلل )) ريض اهلل قمٜمٝم٤م: قَم٤مِئَِم٦مَ عم١مُمٜملم وأظمرج اإلُم٤مم أمحد قمـ أم ا

َؿ َأَُمَر اُْمَرَأَة َأيِب طُمَذْيَٗم٦َم وَم٠َمْرَوَٕم٧ْم ؾَم٤معمِ  وَمَٙم٤مَن  ،مَخَْس َرَوَٕم٤مٍت  ٤مً َصغم  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

َو٤مقَم٦مِ  ُم٤م، ذيمره٤م اإلُم٤مم َيْدظُمُؾ قَمَٚمْٞمَٝم٤م سمِتِْٚمَؽ اًمر  ((، وًمٚمرو٤مع ذوط طمتك يٙمقن حمرِّ

ٌُْٚمْغ ؾَمٜمََتلْمِ ًمٜمقوي ذم ))اعمٜمٝم٤مج((، وم٘م٤مل: ))ا ْ َي ـُمُف: َرِوٞمٌع طَمل  مَل مَخَْس ، وَ َوَذْ

ـ  سم٤ِمًْمُٕمْرِف  ٌُْٓمُٝم دَ  ..٤مً وَمَٚمْق ىَمَٓمَع إقْمَراو، َرَوَٕم٤مٍت، َوَو ْٝمِق -اًمرو٤مع  – شَمَٕمد  ، َأْو ًمِٚم 

ـْ صَمْدٍي إمَم صَمْدٍي  ،َوقَم٤مَد ذِم اْل٤َملِ  َل ُِم ق  أي: ومال يتٕمدد وحت٥ًم روٕم٦م  – اَل ومَ  ..َأْو حَتَ

َأْو    -ُمتٗمرىم٤مت  – ٤مً مَخًْ  -أي: ذسمف -  َوًَمْق طَمَٚم٥َم ُِمٜمَْٝم٤م َدوْمَٕم٦ًم َوَأْوضَمَرهُ ، -واطمدة 

فُ  ًُ  وَمَرْوَٕم٦ٌم، َوذِم  ..  -واطمدة  ذسمف دومٕم٦م ُمٜمٝم٤م ذم مخس دومع، صمؿ   يم٠من طمٚم٥م – قَمْٙم
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 سبدٜح ايػسٜـ.ؾإْ٘ حيسّ َٔ ايسقاع١ َا حيسّ َٔ ايٓطب نُا ؼي ا 
 اًمنمح  

، َأْو َهْؾ َرَوَع ذِم طَمْقًَملْمِ َأْم سَمْٕمُد ؟ وَماَل  ٤مً َوًَمْق ؿُمؽ  َهْؾ مَخًْ، ىَمْقٍل مَخٌْس  َأْم َأىَمؾ 

ِريَؿ، َوذِم اًمث ٤مٟمَِٞم٦م ىَمْقٌل، َأْو َوضْمٌف،  -أي: ًمق ؿمؽ هؾ روع ذم طمقًملم أم سمٕمد  – حَتْ

ُف،  .((اهـَوشَمِّمػم اعْمُْرِوَٕم٦ُم ُأُم 

 :تنبه مهم 

وهٜم٤م وضم٥م أن ٟمٜمٌف قمغم أُمر ُمٝمؿ ضمدًا، وهق أن اعمروٕم٦م ىمد شمروع اًمقًمد أىمؾ  

 إومْمؾُمـ مخس روٕم٤مت، ومٕمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ٓ يٕمتؼم وًمده٤م، ًمٙمـ 

ويمثػم ُمـ  ،وأمحد ذم رواي٦ٍم قمٜمف ،واعم٤مًمٙمّٞم٦م ،الٜمٗمّٞم٦مإظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط وم٘مد ذه٥م 

ؾ اًمّرو٤مع ويمثػمه حيّرم وإن يم٤من ُمّّم٦ًم واطمدًة، اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم إمم أّن ىمٚمٞم

، وُمـ أن يّمؾ اًمّٚمٌـ إمم ضمقف اًمّٓمٗمؾ ُمٝمام يم٤من ىمدره قمٜمدهؿ وم٤مًمنّمط ذم اًمّتحريؿ

تٕم٤مُمؾ ُمع اعمروٕم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م سم٤مٓطمتٞم٤مط وهق: أن هذا اًمروٞمع  ي إظمذ يٙمقنهٜم٤م 

ومٞمحرم  اًمٜمٙم٤مح قمغم أهن٤م أُمف ُمـ اًمرو٤مع وهق وًمده٤م قمغم إىمقال اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م،

اًمٜمٙم٤مح ُمٜمٝم٤م وُمـ أصقهل٤م وومروقمٝم٤م، وُمـ أظمقاهت٤م وسمٜم٤مت أظمقاهت٤م وسمٜم٤مت إظمقاهن٤م، 

ويمذا ُمـ قمامهت٤م وظم٤مٓهت٤م، ومٞمٕم٤مُمؾ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٜمٙم٤مح ويم٠من اًمرو٤مع شم٤مم يم٤مُمؾ،  وذم 

ىمْمٞم٦م اًمدظمقل قمٚمٞمٝمـ واًمٜم٘مض يم٤مٓضمٜمٌٞم٤مت، ومٗمل اًمٜمٙم٤مح يٛمٜمع ُمـ ٟمٙم٤مطمٝمـ، وذم 

حم٤مرُمف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، اًمدظمقل يٛمٜمع ُمـ اًمدظمقل قمٚمٞمٝمـ ومٚمًـ 

 ويمذًمؽ ذم اًمٜم٘مض ذم اًمقوقء.

وم٢من أروٕمتف مخس روٕم٤مت ُمتٗمرىم٤مت.. وم٢مٟمف يّمػم وًمده٤م، وشمّمػم أُمف، 

( همنكف  رم مـ ايمرضوفمي مو  رم مـ ايمـسى ىمام دم احلديٌ ايممميػومتحرم قمٚمٞمف، )

 وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمـ ذًمؽ سمتٗمّمٞمؾ ذم اًمقوقء.
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ض ؾكً٘ ٚنسَ٘, ٚأزدٛ َٓ٘ ضبشاْ٘ ٚتعازي إٔ ٖرا َا ٜطس اهلل طيع٘ سيش

جيعً٘ َكسبا إزي دٓاْ٘ ٚضببا إزي ايؿٛش بسقاٙ   إْ٘ ايطُٝل اجملٝب ٚؾ٢ً 

 اهلل ع٢ً ضٝدْا ضبُد ٚآي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ. ٚاسبُد هلل زب ايعاغيري(.

قاٍ داَع٘ ايؿكري إزي اهلل تعازي: ضبُد بٔ ضامل بٔ سؿٝفي بٔ عبد 

, ابٔ ايػٝذ أبٞ بهس بٔ ضامل ايعًٟٛ اسبطٝين اهلل بٔ عٝدزٚع بٔ اسبطري

 اسبكسَٞ ايػاؾعٞ :

ٖد . ٚنإ ايؿساؽ َٔ 1331َٔ غعبإ ض١ٓ 22نإ ايؿساؽ َٔ طيع٘ ؼي 

َٔ ذٟ اسبذ١ اسبساّ ض١ٓ 22تٓكٝش٘ عٓد ايعصّ ع٢ً ربع٘ ّٜٛ اشبُٝظ ؼي 

تطل ٚضبعري ٚث٬مثا١٥ ٚأيـ ٖذس١ٜ  ع٢ً ؾاسبٗا أشن٢ ايتش١ٝ . 1332

 هلل زب ايعاغيري. ٚاسبُد
 اًمنمح  

وذم ظمت٤مم اًمٙمت٤مب.. ي٘مقل الٌٞم٥م اًمٕمالُم٦م اًمِمٝمٞمد حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ 

هذا مو يرس اهلل مجعف زمؿحض همضؾف وىمرمف، وأرصمق مـف ؽمبحوكف ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل سمف: )

وسمعولم أن جيعؾف مؼرزمو إلم صمـوكف وؽمببو إلم ايمػقز زمرضوه ن إكف ايمسؿقع اظمجقى وصعم 

 قدكو حمؿد وآيمف وصحبف وؽمؾؿ. واحلؿد هلل رب ايمعوظمكم(.اهلل فمعم ؽم

: )ومول صمومعف صمؿ أرخ ريض اهلل قمٜمف يقم اًمٗمراغ ُمـ هذا اًمٙمت٤مب اعم٤ٌمرك وم٘م٤مل

ايمػؼغم إلم اهلل سمعولم: حمؿد زمـ ؽمول زمـ ضمػقظ زمـ فمبد اهلل زمـ فمقدروس زمـ احلسكم، 

 :ازمـ ايمرقح أيب زمؽر زمـ ؽمول ايمعؾقي احلسقـل احلرضمل ايمروهمعل 

هـ . وىمون ايمػراغ مـ 4434مـ ؾمعبون ؽمـي 33ىمون ايمػراغ مـ مجعف دم 

مـ ذي احلجي احلرام ؽمـي 32سمـؼقحف فمـد ايمعزم فمعم ؿمبعف يقم اخلؿقس دم 

سمسع وؽمبعكم وشمالشمامئي وأيمػ هجريين فمعم صوضمبفو أزىمك ايمتحقي . واحلؿد 4432

 ٤مـمٜم٦م. آُمٞملم.( ٟمٗمٕمٜمل اهلل وإي٤ميمؿ سمام ومٞمف ُمـ قمٚمقم فم٤مهرة وسمهلل رب ايمعوظمكم
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............................................................................................. 
 اًمنمح  

 :ٟم٠ًمل اهلل طمًٜمٝم٤م. الخاتمة 

ويم٤من آٟمتٝم٤مء ُمـ هذا اًمنمح اعم٤ٌمرك ُم٤ًمء يقم اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم اًمٕم٤مذ 

 19لم وأرسمٕمامئ٦م وأًمػ، اعمقاومؼ هـ ؾمٌع وصمالصم1437ُمـ مج٤مدي إومم ُمـ ؾمٜم٦م 

 م سمؽميؿ ص٤مهن٤م اهلل ومح٤مه٤م.2116ومؼماير 

وـمٚمٌل ممـ ىمرأه أن يدقمق زم وًمقاًمدي وُمِم٤مخيل وأهكم وأوٓدي، وأن 

يتج٤موز قمام وضمده سمف ُمـ اخلٓم٠م ُمع إصالطمف، ومٝمذا ُم٤م ينه اهلل ًمٚمٗم٘مػم اًمٕم٤مضمز، واهلل 

ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وُم٘مرسم٤ًم إمم شمٕم٤ممم اعمًئقل أن يت٘مٌٚمف، وأن جيٕمٚمف ظم٤مًمّم٤ًم خمٚمّم٤ًم 

ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ، واشمّم٤مًٓ سم٤مًمٜمٌل اًمٕمٔمٞمؿ، وظمدُم٦م ًمإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمج٤مهد سم٘مقًمف 

وومٕمٚمف اًمٗم٘مٞمف اًمٜمحرير الٌٞم٥م حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ رمحف اهلل، وؾم٤ٌٌم إلدظم٤مل 

ده وٓ ؾمٞمام إُم٤مُمٜم٤م وؿمٞمخٜم٤م وسمريمتٜم٤م اًمنور قمغم ىمٚمٌف ذم ىمؼمه، وظمدُم٦م وومرطم٤ًم ٕوٓ

ؿ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف الٌٞم٥م قمكم اعمِمٝمقر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ أـم٤مل ُمٗمتل شمري

اهلل ذم قمٛمره، وٟمٗمٕمٜم٤م سمف وسمٕمٚمٛمف ذم اًمداريـ، وؿمٞمخٜم٤م وسمريمتٜم٤م وُمرسمٞمٜم٤م وإُم٤مُمٜم٤م 

وص٤مطم٥م اًمٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م، اًمذي ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٤مضمزيف ُمٝمام ومٕمٚمٜم٤م، ؾمٞمدي وؿمٞمخل 

د سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ وواًمدي وطمٌٞم٥م ىمٚمٌل اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف الٌٞم٥م قمٛمر سمـ حمٛم

أـم٤مل اهلل ذم قمٛمره، وٟمٗمٕمٜم٤م سمف وسمٕمٚمقُمف ذم اًمداريـ، وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يًٚمؽ يب 

، وُمِم٤مخيل، وزوضمتل،   وسم٠موٓدي ُم٤ًمًمؽ أهكم وأؾمالذم، وأن يٖمٗمر زم، وًمقاًمدي 
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 اًمنمح  

وأوٓدي، وإظمقاين، وأن جيٕمٚمٜم٤م مجٞمٕم٤م ُمع طمٌٞمٌٜم٤م وُمّمٓمٗم٤مٟم٤م وىمدوشمٜم٤م ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

 .صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ذم أقمغم ومراديس اجلٜم٤من. آُملم اًمٚمٝمؿ آُملم

٤مسمف وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م وطمٌٞمٌٜم٤م وؿمٗمٞمٜم٤م حمٛمد وآل سمٞمتف اًمٓم٤مهريـ، وأصح

 مم يقم اًمديـ.٢مطم٤ًمن إاعمٞم٤مُملم، وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن الٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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 176 ..................اًمٖمًؾ .........................................

 288 ُمقضم٤ٌمت اًمٖمًؾ ..................................................

 291 ومروض اًمٖمًؾ ...................................................
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 295 ذوط اًمٖمًؾ ....................................................

 296 ًمٖمًؾ سمقاضم٤ٌمشمف وؾمٜمٜمف ......................................يمٞمٗمٞم٦م ا

 299 ُم٤م حيرم سم٤مجلٜم٤مسم٦م ...................................................

 317 ........... ذيمر أطم٤ميمؿ الٞمض واًمٜمٗم٤مس وآؾمتح٤مو٦م :ايمبوب ايمثوين

 326 ............أىمؾ الٞمض وهم٤مًمٌف وأيمثره ............................

 329 اًمٜمٗم٤مس ...........................................................

 331 أىمؾ اًمٓمٝمر سملم الٞمْمتلم ..........................................

 334 آؾمتح٤مو٦م ......................................................

 334 .....................................صقر آؾمتح٤مو٦م ...........

 345 ُم٤م حيرم سم٤ملٞمض واًمٜمٗم٤مس .........................................

 352 شمٜمٌٞمف ُمٝمؿ .........................................................

 357 ............................ ذم اًمّمالة وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م :ايمبوب ايمثويمٌ

 361 أوىم٤مت اًمّمالة ....................................................

 375 أقمذار اًمّمالة .....................................................

 377 ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمالة ................................................. 

 378 ..........................ذوط اًمّمالة ..........................

 391 أريم٤من اًمّمالة ....................................................
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 438 أسمٕم٤مض اًمّمالة ...................................................

 452 ُمٌٓمالت اًمّمالة .................................................

 472 ؾمٜمـ اًمّمالة ......................................................

 491 صالة اًمٜمٗمؾ .......................................................

 491 صالة اًمٕمٞمد .......................................................

 495 ..............................صالة اًمقشمر .........................

 498 صالة اًمرواشم٥م ...................................................

 512 صالة اًمؽماويح ...................................................

 516 صالة اًمْمحك ....................................................

 516 ة سمقاضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م ....................................يمٞمٗمٞم٦م اًمّمال

 545 إذيم٤مر اعمٓمٚمقسم٦م سمٕمد اًمّمالة .......................................

 553 دقم٤مء اًم٘مٜمقت ..................................................... 

 633 ........تؼمجذم طم٘مقق اًمقاًمديـ وطم٘مقق اًمزوج وذم اًم :ايمبوب ايمرازمع

 633 ......................................... ذم طم٘مقق اًمقاًمديـ :همصؾ

 642 ........................................... ذم طم٘مقق اًمزوج :همصؾ

 661 ....................... ذم ذم اًمتؼمج وال٨م قمغم همض اًمٌٍم :همصؾ

 671 ...............................: ذم ال٨م قمغم اًمزهد ........اخلوَتي
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 683 ............................. ذم اًمتحذير ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م :همصؾ

 711 ظم٤ممت٦م اًمِم٤مرح .....................................................

 713 .......اًمٗمٝمرس ...................................................
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